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Verden bevæger sig, det samme gør 
folkebibliotekerne. 

Danmarks Biblioteksforening fokuserer i sit strategiske arbejde 2020-2021 på tre sæt 
overordnede og principielle indsatsområder, der særligt skal arbejdes med at:

1. Udfolde bibliotekets fulde potentiale

2. Skabe en stær læsekultur

3. DB en stærk faglig og politisk stemme for bibliotekerne
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1. Udfold bibliotekets fulde potentiale

Formidling af det moderne folkebibliotek og dets politiske definerede opgaver baseret på 
samfundets, kommunernes og borgernes behov er centrale for at udfolde hele dets potentiale. 

Folkebibliotekernes grundlæggende idé om oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet er broen til fremtiden. 
Den oplyste medborger har altid været forudsætningen for det danske demokrati, dets sammenhængskraft 
og vigtigt for hele velfærdssamfundets fortsatte udvikling.

Folkebiblioteket har historisk set haft en vigtig rolle i forhold til at give adgang til ny viden, uddannelse 
og læsning livet igennem. De første 100 år hovedsagelig gennem fysiske bøger og udlån, de sidste 15 år 
desuden gennem digitale vidensressourcer, nye formidlingsformater og digital dannelseindsats. I samme 
periode har bibliotekerne oplevet stigende besøgstal, øget antal arrangementer og mange nye typer af 
aktiviteter, heraf stadigt flere skabt af de øvrige civilsamfund.

Biblioteket har på tre fronter potentiale, som ikke alle steder er fuldt udnyttet:

• Når det handler gennemslagskraft i forhold til kommunale opgaver og samarbejder på tværs af sektorer 
og som borgernes indgang – skal bibliotekets potentiale og erfaring med at spille ind som drivkraft for 
forandringer inden for mange af kommunens ansvarsområder stimuleres og styrkes.

• Bibliotekets nærmest upåagtede potentiale mere generelt i forhold til at styrke børns sprog og læsning 
og til at understøtte digital dannelse skal løftes frem og styrkes. Det gælder også dets rolle som attraktivt 
mødested, der skaber rammer for sammenhængskraft, integration, sundhed og bosætning.

• Samtidig skal der øget fokus på biblioteket som et politisk defineret demokratisk projekt, hvis formål ifølge 
Loven om biblioteker er fremme af oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Hvorfor der desuden 
målrettet skal arbejdes på at sikre og fremtidsrette det samarbejdende biblioteksvæsen, ikke bare til 
borgernes men også til samfundets fordel.

Fra strategi til handling
Konkret vil DB for de tre områder arbejde via to hovedindsatser: 
 
Temadebatter om bibliotekets fulde potentiale i alle landets kommuner ud fra fælles debatoplæg med KL og 
Bibliotekschefforeningen. Oplægget udsendes foråret 2020.

DB afholder som opfølgning en national debat om rammerne om det moderne folkebibliotek. Afsæt og 
inspirationsker i konkrete eksempler på lokal prioritering af biblioteket.

Konkret foreslår Fu desuden, at DB i 2020/21
 • ?
 • ?
 • ?
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2. At skabe en stærk læsekultur

Fælles, målrettede og landsdækkende initiativer for læsekultur, læsning af lyst og 
sprogstimulering 

Danske børns læsekultur er udfordret og de læser mindre af lyst. Skal koden knækkes, skal der handles nu, og 
næste generation skal guides ind i bøgernes og litteraturens givende univers.  
 
En bredt sammensat koalitionsgruppe udarbejdede på DB foranledning i 2019 et oplæg til en National 
Læsestrategi. Oplægget blev præsenteret på en høring på Christiansborg. Interessen var stor i både faglige 
og politiske kredse. For: Læsning rummer ny viden og indblik i andre verdener. Læsning er vigtig for at alle 
skal kunne tage en uddannelse. Læsning understøtter retten til at kunne bestemme over sit eget liv. Læsning 
rummer en social forandringskraft. Læsning skaber rum og ro til fordybelse og styrker forestillingsevnen.

• DB vil i 2020 fortsætte arbejdet i læsekoalitionens regi. Med strategioplæggets indsatsområder som afsæt 
skal en der udvikles og understøttes en stærk læsekultur hos børn og unge i en stadig mere digital verden.

• Samtidig arbejdes for at politisk prioriterer læselyst og litteratur, så anbefalingerne omsættes og 
forankres, der hvor forandringerne skabes. Børn og unges læsning og læselyst bør prioriteres i alle 
relevante love, bekendtgørelser og studieordninger. Lige som lyst til læsning bør understøttes som del af 
regeringens fokus på børn og et bedre børneliv.

• Desuden arbejdes der på, at læsning og læselyst prioriteres lokalt i kommunerne bl.a., ved at læselyst 
løftes til et fælles kommunalt anliggende, som det allerede sker i enkelte kommuner, og så området 
afspejles i kommunale strategier og samarbejder. Endelig foreslås børnelitteraturformidling anerkendt som 
en del af Public Service-forpligtelsen.

Fra strategi til handling
Konkret vil DB arbejde for de tre områder via tre hovedindsatser:  
DB opprioriterer samarbejdet med læsekoalitionens partnere om en udvalgt serie af oplæggets anbefalinger. 
Herunder projekter som en skolekampagne om lystlæsning i 2020, samt et katalog over de lokale kommunale 
indsatser. Der

DB møder og går i aktiv dialog med centrale beslutningstagere fra både børne, undervisning og kulturområdet 
i folketinget, KL, Børne- og kulturchefforeningen og  andre interessevaretagere, for at skabe en fælles fokus 
på læsning på tværs af sektorer. 

I Biblioteksregi støtter DB desuden Bibliotekschefforeningens HÅNDSLAG om børns læsning, der indebærer, 
at alle biblioteker forpligter sig på at lave en lokal læsestrategi.

Konkret vil FU foreslå at DB i 2020/21
 • ?
 • ?
 • ?
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3. DB en stærk faglig og politisk 
stemme for bibliotekerne

Styrke foreningen og dermed formidlingen af bibliotekernes samfundsmæssige betydning samt 
forny dialogen mellem politikere, fagfolk og borgere

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, i form af bl.a. flere åbne call til indslag og elementer på topmødet, hvor 
medlemmerne deltager.  
 
Der arbejdes også på at skabe flere åbne netværk i stil med DB2030-netværket om FNs verdensmål, som 
har fået deltagelse fra en række centrale verdensmåls organisationer. Verdensmåls organisationerne ønsker 
at styrke samarbejder med folkebibliotekerne, som stedet hvor man kan forankre de lokale indsatser og få 
direkte kontakt med borgerne. I fællesskab skabes konference om emnet og flere aktiviteter planlægges.

• 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 bl.a. vores nye 
nyhedsbrev 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.

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

db.dk

Kontakt Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, DK-1463 København 
+45 33250935 – db@db.dk


