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
•
•
•
•
•
•

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

Udgivet 2019

STRATEGI
VISION
MISSION
VÆRDIER

2 3

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket, som…

MISSION
Danmarks Biblioteksforening er det politiske og faglige
netværk for landets politikere og fagprofessionelle.
Danmarks Biblioteksforeningen vil:
•
•
•
•
•

VISION

Inspirere til borgerinddragelse, samskabelse og partnerskaber
Inspirere til at flere læser mere og at alle børn læser af lyst
Facilitere debatter om fremtidens biblioteker
Være katalysator for gode ideer og platform for erfaringsudveksling
Være stedet for demokrati, kultur og biblioteksudvikling

Danmarks Biblioteksforening er drivkraften, talerøret
og rådgiveren, når biblioteker udvikler rammerne for
demokrati og fællesskab.

VÆRDIER
Danmarks Biblioteksforening arbejder ud fra følgende værdier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Debatskabende
Rådgivende
Interessevaretagende
Udviklende
Involverende
Dannende
Læsende
Politikskabende

