
Kuturelt udvalg 
Folkebiblioteket er landet mest benyttede 
kulturinstitution med en bred vifte af tilbud. 
Folkebibliotekets idé om oplysning, uddannelse og 
kulturel aktivitet for alle borgere – fysisk og 
digitalt - er broen til fremtiden. Den oplyste 
medborger er en forudsætning for folkestyret og 
sammenhængskraften i det danske samfund. 
Biblioteket oplever en voksende betydning som 
lokalsamfundets fælles åbne sted, hvor møder 
mellem mennesker finder nye veje. 
For velfærdssamfundets udvikling og opgaver 
gælder, at de ikke lader sig løse inden for ét 
område, men kun gennem målrettet fokus og 
samarbejde. Her spiller folkebiblioteket allerede 
en rolle lokalt, men har endnu større potentiale 
som drivkraft for innovation på tværs af sektorer 
og civilsamfund. 
 
En drivkraft for personlig og lokal udvikling. 

Udvalgets formål 

• At placere bibliotekerne på den kulturpolitiske dagsorden 

• At fremme og inspirere bibliotekernes kulturelle arbejde 

• Kulturelt Udvalgs formål er at udvikle og bidrage til synliggørelse af DB’s kulturpolitiske arbejde 

gennem to store konferencer i hver valgperiode 

• Identificere og fremsætte forslag til Forretningsudvalget for hovedtema for DB’s kulturkonferencer 

• Afholde et gensidigt orienterende og koordinerende møde i starten af hver valgperiode om DB’s 

kulturholdninger med DB’s eksterne repræsentanter i deciderede kultursammenhænge; direktøren 

deltager i dette møde 

• Herudover kan Kulturelt Udvalg fremsætte forslag om evt. ændringer i foreningens igangværende 

kulturelle engagementer som bl.a. Klassikerdagen og BogForum 
 

 

 

 

 

 

 



 

HANDLEKORT 2022 og frem…. 

Kulturelt udvalg har ud fra sit formål siden 2004 haft til opgave og som hovedfokus at skabe store 

KULTURKONFERENCER, hvor en række temaer afledt af samfundsudviklingen og biblioteksforeningens 

fokusområder tages op, præsenteres og drøftes hvert andet år. 

 

Udvalget har haft sit første arbejdsmøde tirsdag den 13.september og mødes næste gang 5. december.  

1. Kulturkonference  

1.1. DB Kulturkonference 2023 afholdes torsdag den 21. september 2023.  

Aktuelt drøftes konferencested, hoved- og deltemaer.  

Max deltagerantal har i 2019 og 2021 været 150 med venteliste, max i 2023: 150-200.  

1.2. Temaer til drøftelse er overordnede kulturpolitiske vinkler herunder aktuel og fremtidig 

biblioteksudvikling bl.a. med fokusområder fra Forretnings-, Digitaliserings- og Læringsudvalg. 

 

Konferencens lokation skal så vidt muligt leve op til disse tre elementer: 

1.3. Wow / kulturarvsfaktor 

1.4. Partnerskab omkring værtsopgaven, dvs. at der lokalt stilles sal/teknik til rådighed for DB-

konferencen (evt. i form af økonomisk tilskud).  

1.5. Lokale biblioteksmedarbejdere, der som frivillige kan bistå DB-sekretariatet på selve 

konferencedagen. 

1.6. En teaser skal ligge klar til Topmøde 2023 i slutningen af april. 

1.7. Invitation med endeligt program og tilmelding udsendes midt/ultimo maj med tilmelding fra juni. 

 

2. Andre kulturopgaver vendt i udvalget 

2.1. Bogforum 2023.  

Danmarks Biblioteksforening arrangerer to kulturpolitiske debatter på Bellascenen fredag den 4. 

november. Desuden taler direktør Michel Steen-Hansen ved 20 års fejringen af Litteratursiden på 

dennes stand. kl. 16.00  

Kl. 11:00-11:30 Hvordan bekæmper vi den digitale ulighed?  

Samtale med Lisbeth Knudsen, strategidirektør Tænketanken Mandag Morgen og ADD, og Paw 

Østergaard Jensen (A), formand, Danmarks Biblioteksforening. Arrangør: Danmarks 

Biblioteksforening, moderator direktør Michel Steen-Hansen. 

Kl. 14:00-14:30 Læser flere mere, når litteraturen bliver digital?   

Samtale med Ea Hoppe Blaabæk, forsker ved Københavns Universitet, og Tine Segel, formand 

Forbundet Kultur og Information. Arrangør: Danmarks Biblioteksforening, moderator direktør 

Michel Steen-Hansen.   
Projektet Den store biblioteksstand, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening siden 2014 i 

samarbejde med ca. 20 folkebiblioteker og med støtte fra Bogforum, er efter aftale med Bogforum 

aflyst fra i år pga. udviklingen omkring udgifter, fald i økonomisk støtte mv. Sekretariatet drøfter i 

2023 med Bogforums ledelse, hvordan man kan deltage/samarbejde i 2023-2024. 

 

2.2. Årets danske klassiker: Karin Michaëlis blev markeret på Klassikerdagen 20. september. 

For at styrke kendskab til og formidling af danske klassikere udpeges hvert år siden 2000 en dansk 

klassiker af klassikerkomiteen: repræsentanter fra de litterære selskaber, Det Danske Sprog- og 



Litteraturselskab, Det Kgl. Bibliotek og Danmarks Biblioteksforening. Den tredje tirsdag i 

september markeres årets klassiker landet over gennem udstillinger og andre aktiviteter og med 

en central åbning på Hovedbiblioteket i København. Næste års klassiker: Leif Panduro. Se 

www.klassikerdagen 


