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Kulturens betydning for byudvikling og byrum / Bibliotekernes rolle i 
videnssamfundet – digital dannelse og det postfaktuelle samfund / Kultur 
som brobygger og personlig driver 

Steen B. Andersen, kulturudvalgsformand i Aarhus (S) og formand for Danmarks Biblioteksforening
steen.a@aarhus.dk · mobil: 30 57 99 85

Politisk aktiv i europæiske organisationer indenfor kultur og copyright. Kan bl.a. fortælle, hvorfor man i Aarhus har brugt 2 mia. på at 
bygge DOKK1. Og hvordan kultur og viden kan udvikle mennesker og generere nye fællesskaber på tværs af forskelligheder. 

De nyeste trends indenfor digitale medier / Borgernes ændrede digitale 
adfærd / Bibliotekers udvikling lokalt og globalt 
Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening
msh@db.dk · mobil: 40 30 52 30

Debattør og driver af biblioteksdebat.dk og farsunivers.dk. Har desuden holdinger til ligestilling og moderne manderoller.

Digital Dannelse – informationskomptencer, kildekritik og kampen mod 
falske nyheder / Bibliotekernes og kulturens rolle i samfundet /  Potentialer 
for offentlig innovation, samskabelse og udvikling af velfærdsydelserne / 
Bibliotekarens sociale rolle – grænsefeltet mellem formidler og 
socialmedarbejder
Tine Jørgensen, formand Bibliotekarforbundet (BF)
tj@bf.dk · mobil: 41 33 70 00

Debatterer om bibliotekarer og informations-specialisters rolle indenfor kultur og digitalisering – udgangspunktet er brugervinklen og 
hvad det gør ved os som mennesker.Tine Jørgensen er cand.scient.bibl fra Københavns Universitet. Hun har arbejdet med projektledelse 
og digitalisering i IBM (pt. orlov), inden hun januar 2015 blev formand for BF. Hun har plads i Akademikernes forhandlingsudvalg, PFA’s 
kunderåd, Akademikernes (AKA) bestyrelse og er derudover engageret i advisory boards indenfor dataetik, arbejdsmarkedspolitik m.m. 
Udpeget til Talent 100 i Berlingske Business 2016.

Udvikling af medborgerskab / Bibliotekernes rolle i forhold til medborger-
skab / Hvordan kan bibliotekerne bidrage til at flere unge gennemfører 
en ungdomsuddannelse? / Biblioteker, bosætning og erhvervsfremme / 
Biblioteker og integration
Hanne Pigonska, byrådsmedlem (V) og næstformand i Danmarks Biblioteksforening
hapi@odsherred.dk · tlf. 40 83 73 58

Har gennem årene haft særlig fokus på biblioteker, børne- og uddannelsesområdet samt kulturområdet. Tidligere formand for kultur- 
region Midt- og Vestsjælland.  



Bibliotekernes betydning for samfundsudviklingen / FN’s verdensmål 
– og biblioteker / Behovet for en national læsestrategi / Litteraturens 
vilkår og formidling / Internationalt bibliotekssamarbejde
Kirsten Boelt, bibliotekschef i Aalborg og 2. næstformand i Danmarks Biblioteksforening
kirsten.boelt@aalborg.dk · mobil: 25 25 44 25

Mange års erfaring med biblioteksstrategi. Har ligeledes debatteret bibliotekspolitik, deltaget i internationalt arbejde på 
biblioteksområdet i 10 år og arbejdet på chefniveau i mange år.

Kulturs betydning for børn i folkeskolen / Litteratur og bevægelse i 
folkeskolen / Bibliotekssamarbejde med folkeskolen i Ikast-Brande 
Inge Dinis, byrådsmedlem i Ikast-Brande (S) og folkeskolelærer
injen@ikast-brande.dk · mobil: 60 13 52 48

Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg. Sidder i byrådet på 11. år. Udvalg: Børne-og undervisningsudvalg, 
kultur- og fritidsudvalg, økonomiudvalget og udvalget for folkeoplysning.

Kulturpolitik med lokal vinkel. Historien om Albertsund – den lille  
kulturstorby og dens særegne opbygning af identitet / Integrations- 
udfordringer og løsninger
Paw Jensen, byrådsmedlem i Albertslund (S) og maler
pawjensen950@hotmail.com · mobil: 21 64 93 50

Har siddet i Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg siden 2014. Har siddet i integrationsrådet og er formand for 
musikskolens bestyrelse. 

Bibliotekaren som vigtig aktør og samarbejdspartner i uddannelsen 
og forskningen
Jette Fugl, næstformand i Bibliotekarforbundet og netværkskoordinator på Københavns 
Universitets Bibliotek
jettefugl2@gmail.com · mobil: 60 66 25 81  

Uddannet bibliotekar DB. Fremtiden for forskningsbibliotekerne er en mærkesag. Biblioteksfaglig understøttelse af under-
visningen og forskningen på uddannelserne.

Kulturtilbud og byudvikling / Biblioteksudvikling / Biblioteker og 
landdistrikter
Mette Høxbro, næstformand i Bibliotekslederforeningen og bibliotekschef i Vejle Kommune
mehox@vejle.dk ·  mobil: 24 98 51 77

Kulturinstitutioner som driver for byudvikling. Biblioteksudvikling og samtænkning af kulturtilbud. Mette er mangeårig 
biblioteksleder i flere danske byer.

Frivillige medborgere som medudviklere af biblioteket 
Martin Lundsgaard-Leth, kultur- og biblioteksleder i Ikast-Brande Kommune. Medlem af Dan-
marks Biblioteksforenings Forretningsudvalg. Medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab.  
malun@ikast-brande.dk · mobil: 51 39 85 84 

Har siden 2007 samarbejdet med frivillige og mener at frivillige kan løfte niveauet, når der udvikles og tænkes nyt. Har 
desuden gode erfaringer med, at “guidet fælleslæsning” kan støtte borgere, der har det svært i livet.
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