


2    Danmarks Biblioteksforening

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING 
VARTOV, FARVERGADE 27 D, 2 SAL • 1463 KØBENHAVN K
TLF.: 33 25 09 35 • WWW.DB.DK • db@db.dk



Virksomhedsplan 2017    3    

INDHOLD

4 VISION

5 INDSATSOMRÅDER 2017 & UDVALGSARBEJDSOMRÅDER

6 UDVALG, UDFØRSEL & UDVIKLING

7 ÅRETS GANG

8 FOKUS 17



4    Danmarks Biblioteksforening

VISION
Danmarks Biblioteksforening sætter dags-
ordenen, der synliggør værdien af kultur, 
læring og dannelse. 
 
Danmarks Biblioteksforening er drivkraf-
ten, talerøret og rådgiveren, når biblioteker 
udvikler rammerne for demokrati og fælles-
skab.

Se hele strategien på db.dk/strategi-og-planer
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1. LÆRING

Bibliotekets rolle som kultur-, oplysnings- og læringsinstitution skal styrkes. Det gælder i samspillet med folkeskolen og med 
andre uddannelsesinstitutioner i bestræbelserne på at skabe myndige og demokratiske borgere.  

Alle skal tilbydes fri og lige adgang til læring. Biblioteket skal motivere til livslang læring og til et velfungerende samfund. 
Børn og unge skal stimuleres/udvikles til at kunne tage en uddannelse. 

DB skal overfor folkeskolen og ungdomsuddannelserne vise folkebibliotekernes styrke og muligheder for at understøtte 
institutionernes læringsmål, med særlig fokus på folkeskolereformen.

2. DIGITALISERING 

Borgerne skal gøres parate til at indgå i en digital tidsalder. Det gælder om at sikre digital dannelse for både børn, unge og 
ældre, sådan at de kan være deltagende og myndige medborgere.

Der skal gøres en særlig indsats for alle op til 30 år. Denne gruppe synes at være særligt udfordret i forhold til at forholde sig 
til det offentliges traditionelle kommunikationsformer. Udfordringen forstærkes, når kommunikationen digitaliseres. Fejler 
denne kommunikation, vil det medføre en markant demokratisk udfordring.

Der skal især sættes ind overfor de grupper, hvor manglende kompetencer kan besværliggøre interaktionen mellem borge-
ren og det offentlige.

3. BIBLIOTEKSRUMMET

Biblioteket er borgernes rum, stedet hvor man henter viden, hvor man har udviklende, demokratiske diskussioner og stedet 
hvor foreningerne mødes. Bibliotekerne er lokalsamfundets mødested – en ’agora’ eller ’bytorv’ der genererer liv, debat og 
udvikling. 

Biblioteksrummet skal være åbent og kunne rumme alle og danne rammen om den livslange læring.

Biblioteket skal tænkes aktivt ind i den samlede byplanlægning, som bylivsgenerator. 
Danmarks Biblioteksforening er vidensbærer og formidler, når rummene skal nyskabes.

DIGITAL DANNELSE 

Digital dannelse i et bredt dannelsesperspektiv, 
som ikke kun omfatter kompetencer indenfor digital 
adfærd, kildekritik og håndtering af digitale informa-
tioner, men som også indebærer at være en myndig 
og deltagende borger i et demokratisk samfund, 
hvor stadig mere kommunikation og debat er digital. 

DIGITAL ADGANG

At sikre borgerne digital adgang til information 
uanset formen. Derfor skal der arbejdes med digital 
adgang til information og digitale materialer. Dette 
kræver fokus på ophavsret, så borgerne kan få fri og 
lige adgang via bibliotekerne. 

INDSATSOMRÅDER 2017 
& UDVALGSARBEJDSOMRÅDER
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UDVALG, UDFØRSEL & UDVIKLING 

Hvert år udarbejdes en virksomhedsplan, som vedtages af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab. Denne danner 
udgangspunkt for budget og foreningens konkrete arbejde i det efterfølgende år.

Virksomhedsplanen vil løbende blive fulgt op med konkrete handlinger i en dynamisk proces.
DB har beskrevet en række indsatsområder, der skal arbejdes med og som oversendes til de nedsatte udvalg. 

I 2016 har vi indføjet et FOKUS som overordnet beskriver idéer, der skal udvikles på. 

Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for at virksomhedsplanens indsatsområder følges op, samt at der arbejdes med 
årets fokusområder. De stående udvalg arbejder løbende på aktiviteter, der kan understørre DB’s planer. 

I alle aktiviteter skal indtænkes følgende elementer:

MEDLEMSAKTIVERING
Målgrupper: 
DB internt & medlemmerne.

Opgaver: 
Skabe aktive ambassadører internt i organisationen og blandt eksterne drivkræfter, finde de gode historier, sørge for faglig 
opdatering til medlemmerne og skabe netværk på tværs af organisationen. Være talerør for bibliotekerne og deres rolle i sam-
fundsudviklingen. 

POLITISK DEBAT OG DIALOG
Målgrupper: 
Eksterne, internationale samarbejdspartnere, andre foreninger, kommuner, Folketinget/Stat. 

Opgaver:
Kortlægge hvem der skal bearbejdes, hvilke debatter der skal sættes i gang, hvem der skal samarbejdes med, hvilken evidens der 
vil være behov for, samt opbygge et fleksibelt beredskab til aktuelle debatter. Tage aktion på de kortlagte opgaver. Være drivkraft 
og meningsdanner i debatten om fremtidens samfund og bibliotekernes rolle i det. 

KOMMUNIKATION
Målgrupper: 
Pressen, medlemmerne, de politiske aktører og ’den offentlige mening’.

Opgaver: 
Danmarks Biblioteksforening skal være talerør for bibliotekerne og deres rolle i samfundsudviklingen. Skabe en kommunikati-
onsstrategi der beskriver hvilke medier og former der skal adresseres og være til stede der hvor bibliotekerne har en samfunds-
mæssig betydning. Lave systematik for formidling af og omkring DB’s indsatser. Strategien skal tilpasses de personalemæssige 
ressourcer og inkludere medlemmerne.
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ÅRETS GANG
FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

 � Udgiver et af Danmarks største kulturtidsskrifter – Danmarks Biblioteker
 � Udbygger formidlingsplatformen   db.dk
 � Udvikler tilstedeværelsen på blogs og i de sociale medier
 � Udgiver årlig beretning for DB og aktuelle biblioteksspørgsmål
 � Formidler debatindlæg, artikler, høringssvar og pressemeddelelser til en bred vifte af medier 
 � Skaber præsentationsmaterialer om Danmarks Biblioteksforening og det moderne bibliotek 
 � Udgiver publikationer om udviklingen i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 � Udarbejder debatoplæg og sparring om fremtidens bibliotek

BIBLIOTEKSPOLITISK TOPMØDE
 � 30-31.marts: Bibliotekspolitisk Topmøde 2017 i Slagelse. Arbejdstema: Dannelse og deltagelse.

INTERNATIONAL STRATEGI
DB vil via engagement og deltagelse i bibliotekssamarbejde i Norden, i Europa gennem EBLIDA, og globalt i IFLA - samarbejde 
med andre organisationer arbejde målrettet for at påvirke internationale regelsæt og lovgivning, der har konsekvenser for bib-
liotekernes og andre informationsudbyderes arbejde og virksomhed. Se International Strategi ” Bibliotekerne i verden – verden i 
bibliotekerne” db.dk/internationalt.

I 2017 vil der særligt være fokus på EBLIDA og den Europæiske copyrightreform som EU har under behandling og som kan få 
stor betydning for bibliotekerne. DB vil i samarbejde med forskellige partnere og organisationer lægge kræfter i at bibliotekerne 
får samme ret til at købe og udlåne  digitale materialer, som de har i forhold til de fysiske bøger. Det vil også være temaet når DB 
arrangere EBLIDA årsmøde i Aarhus 3-4. maj.  

TEMAMØDER OG KONFERENCER – I PARTNERSKAB MED INTERESSENTER 
Hele året vil der ad-hoc blive lavet en del aktiviteter i forholdelse med DB 2017 kampagnen.

 � Januar/februar: Konference ’Veje til et hverdagsliv for flygtninge og indvandrere i Danmark’.
 � 30. marts: Uddeling af Læsernes Bogpris i samarbejde med Berlingske. 
 � 3. og 4 maj. DB arrangerer den europæiske EBLIDA-konference 2017 ”Let’s Rethink” om bl.a. copyright på Dokk1 i Aarhus.
 � 15-18. juni: DB arrangerer debatarrangementer på Folkemødet i samarbejde med en række biblioteker og organisationer.
 � 19-25. august: DB deltager aktivt i IFLA 2017 konferencen “Libraries. Solidarity. Society.“ i Wrocław i Polen og støtter dansk 

oplæg eller udstillingsposter i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker eller andre. 
 � 24-26. august Kulturmødet på Mors: DB arrangerer debatter i samarbejde med en række biblioteker og organisationer.
 � 19. september Klassiker2016. DB arrangerer med Klassikerkomitéen udpegning af årets danske klassiker + afholder åbning.
 � September/oktober: Temamøder i København og Aarhus – Arbejdstema: Reprogrammering af grundstof og kerneopgaver i 

praksis.
 � 10-12.november BogForum: DB koordinerer ’Danmarks Biblioteker’-standen i samarbejde med lokale biblioteker og sponsorer.
 � I løbet af 2017 arrangerer DB i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker flere møder/konferencer om med fokus 

på tre temaer: Den Digitale Udvikling, Kultur og Sundhed samt Børn og Læsning. 

PARTNERE OG SAMARBEJDE
Jævnlige møder med interessenter som kulturministeren, folketinget, kommuner, kulturstyrelse, KL, museer, arkiver samt andre 
interessenter. Ligesom der forsat arbejdes på at styrke de administrative samarbejder med Organisationen Danske Museer.   



FOKUS 17
BIBLIOTEKSLOVEN 
I 2016 igangsatte DB på Det Bibliotekspolitiske Topmøde en 
debat om bibliotekslovens formål stadig kunne rumme det moder 
bibliotek. Der var bred enighed om at biblioteksloven ikke konkret 
tager højde for alle de opgaver som ”det moderne bibliotek” løser, 
men også en erkendelse af at lovens rammer er ret brede. 

I den efterfølgende debat har der vist sig et behov for at skabe 
forståelse og en definition af ”det moderne” biblioteks, dets opga-
ver og roller, før en egentlig lovdebat igangsættes.  Derfor har DB 
planlagt et større kampagne arbejde, hvor medlemskommuner og 
biblioteker i en fælles national ramme skaber en landsdækkende 
kampagne, som udfoldes lokalt. Den første del af kampagnen skal 
kulminere i efteråret 2017 op til kommunevalget.

FÆLLES NATIONAL KAMPAGNE & 
KOMMUNEVALGET
I forbindelse med 2016-debatten om en eventuel ny bibliotekslov, 
rejste sig et behov for at skabe en fælles forståelse og et fælles 
billede af det ”det moderne bibliotek” i offentligheden. Derfor har 
DB arbejdet med en 2017-kampagne som sætter biblioteket på 
dagsordenen, og sætter dagsordenen via mere fælles synergi og 
synlighed på tværs af alle bibliotekerne. En kampagne der skal 
tydeliggøre bibliotekernes betydning for udviklingen af dagens 
velfærdssamfund, bibliotekets rolle for det enkelte menneske. 
Konceptet bygger på, at bibliotekerne lokalt spiller sammen om 
en fælles kampagne, hvor vi i fællesskab viser, at Biblioteket er 
Danmarks største ”medie”. 

Der udvikles Én årlig stor fælles kampagne, med ét enkelt årligt 
tema og mange måder at være med på og et årshjul, hvor med-
lemmerne inddrages i at udvikle og sætte temaer for den årlige 
kampagne. Idéen er at præsentere åres tema på Det bibliotekspo-
litiske Topmøde i foråret og at kampagnen kulminerer i efteråret. 
Første gang omkring kommunalvalget i 2017. 

OPHAVSRET & DET DIGITALE INDRE 
MARKED
EU kommissionen kom i efteråret 2016 med udspil om copyright 
i forbindelse med realiseringen af et digitalt indre marked. Umid-
delbart rummer udspillet ikke de forbedringer DB og EBLIDA har 
arbejdet for i forhold på at side stille retten for bibliotekerne til 
at købe og udlåne digitale materialer på sammen vilkår som med 
fysiske bøger. Derfor vil DB have fokus på at påvirke den endelige 
udformning af et fælles europæisk direktiv og de den danske 
lovgivning, så bibliotekerne til gavn for borgerne og fremtiden 
videnssamfund også har ret til at stille digitale materialer til 
rådighed. 

TÆNKETANK OM FREMTIDENS BIBLIOTEKER 
DB lægger hus til og deltager i styringen af Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker, som er startet i en ny version, der på tværs af sektorer og 
bibliotekstyper skaber en modelbeskrivelse af fremtidens BIBLIOTE-
KER. DB vil forsat styrke samarbejde og fremdriften i Tænketanken 
både med parterne bag Tænketanken (Bibliotekschefforeningen,Bib-
liotekarforbundet, Det Informations Videnskabelige Akademi, Danske 
Fag-, Forsknings og Uddannelsesbiblioteker) og eksterne fonde, samt 
være med at udvikle nye undersøgelsesmetoder. Status på projektet, se 
fremtidensbiblioteker.dk

FOLKEBIBLIOTEKET OG DEN KOMMUNALE 
EFFEKT
I 2016 gennemførte DB undersøgelse om bibliotekernes betydning for 
indvandrere og efterkommere, som viste stor effekt på uddannelses-
mønster og deltagelse i fællesskabet blandt de der bruger biblioteker.  
2015 gennemførte DB undersøgelser, der viste hvor stor effekt kultur 
og biblioteker har på i hvilken kommune folk bosætter sig. Tænketan-
ken Fremtidens Biblioteker fremlagde en stor undersøgelse af Folke-
bibliotekernes effekt på bl.a. folks læsefærdigheder og uddannelse, 
og overordnede bidrag til BNP. DB vil i 2016 sætte endnu mere fokus 
på at udvikle redskaber til at påvise folkebibliotekernes effekt gennem 
undersøgelser, konferencer og større projekter. 
Se mere på db.dk/undersøgelser 

MEDLEMSDIALOG OG REGIONALE 
AKTIVITETER
Forretningsudvalg og Repræsentantskab vil arbejde med metoder for at 
udvikle den direkte dialog med kommuner, biblioteker og medlemmer. 
I 2017 med særligt fokus på at skabe regionale aktiviteter, debatter m.m.

KOMMUNALE STRATEGIER 
DB skal aktivt medvirke og deltage i at igangsætte og udvikle de enkelte 
kommuneres biblioteks strategier.  DB arbejder løbende på oplæg og 
undersøgelser der kan understøtte sådanne strategier. 
DB sekretariat deltager løbende i forskellige kommuners udviklingsar-
bejder. 

DB ALT DET ANDET
Danmarks Biblioteksforening deltager og initierer løbende en masse 
projekter, som ikke kan beskrives på forhånd i en virksomhedsplan. 
DB arbejder derfor løbende på at formidle alle initiativerne på db.dk.

DEN OVERORDNEDE STRATEGI 
db.dk/strategi-og-planer


