
VELKOMMEN!

DET BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE
Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes

27.-28. APRIL 2023 I ODENSE 

• KULTURPOLITIKKENS MULIGHEDER 

& BIBLIOTEKETS FORANDRINGSKRAFT •

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 27. og 28. april er et af højdepunkterne i Verdensmålsugen UGE17. 

Vi sætter fokus på bibliotekets rolle i at få flere til at deltage i fællesskabet for at skabe en bæredygtig fremtid. 

Vi inviterer de kulturpolitiske stemmer til topmødedebat om aktuelle udfordringer, om bibliotekslovens 

muligheder og begrænsninger, og om nogle af de svar, som kulturen kan byde ind med.

Og som altid når fagfolk og politikere samles på Topmødet, præsenteres nye og aktuelle udviklingstrends.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og deltag i debatten i ODEON, Odense, på landet største netværksmøde 
for kommunale kulturpolitikere, biblioteks- og forvaltningsfolk og andre centrale aktører.
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TORSDAG 27. APRIL

KULTURENS FORANRINGSKRAFT

13.30 Fra Gade til By med kulturomdannelsen af Odense bymidte

Byen har i de seneste år undergået en forunderlig forandring udsprun-

get af byplanlægning og kultur. Stadsdirektør i Odense, Stefan Birke-

bjerg Andersen, introducerer Topmødet til fortællingen "Fra Gade til

By".

14.00 På tour i gader, stræder og tendenser 

• Fra gade til by. Odenses transformation af byens centrum

– fra vision og masterplan til virkelighed.

Rundtur v. Stadsdirektør i Odense Stefan Birkebjerg Andersen.

• Det gamle Odense i nye klæder.

Rundtur v. Stadsarkivar i Odense Johnny Wøllekær.

• Det nye H.C. Andersen Museet. En tur med fokus på arkitektur og

børneuniverset.

• Borgernes Hus. En tur i Borgernes Hus, hvor forsamlingshus-

funktioner og biblioteket gentænkes i en moderne kontekst.

• Trendtalks. I udstillingsområdet præsenteres forskellige talks om

nye tendenser i tiden fra udstillere og andre kulturinteressenter.

15.30 Kulturen, bibliotekerne og den sociale udfordring

Hvem deltager egentlig i kulturlivet, og hvem bruger bibliotekerne?

Med udgangspunkt i et nyt og aktuelt forskningsprojekt baseret på 'big

data' og nye surveydata, ser Topmødet nærmere på, hvem der bruger

og ikke bruger kulturen, hvad de bruger den til, samt hvilken betydning

den sociale baggrund har.

Oplæg ved postdoc Ea Hoppe Blaabæk

og professor Mads Meier Jæger, KU.

16.00 Bibliotekernes læseopgave og ny indsats for læseglæde 

Læsning er en del af folkebibliotekernes DNA og afgørende for demo-

kratiet, men hvordan får vi flere børn og voksne til at læse mere? 

Det er omdrejningspunktet i en samtale mellem Thomas Illum Hansen,

forskningschef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og

Kristine Nygaard, centralbibliotekschef, Aalborg. 

Samtalen modereres af projektleder Lisbet Vestergaard, Tænketanken

Fremtidens Biblioteker.

16.30 Bæredygtige five o'clock drinks 

Networking, snak og aktiviteter i udstillingsområdet. 

17.30 Pause i programmet.

19.00 Velkommen til festaftenen

Odense byder på en magisk velkomstdrink og underholdning i foyeren.

19.30 DANMARK SPISER SAMMEN

Topmødets festmiddag er en del af den nationale event Danmark Spiser Sammen.

I løbet af aftenen afsløres vinderen af Danmarks Klimasang, som også opføres for første gang af 

Katrine Muff, musiker, komponist, korleder m.m. Eventen streames live på www.klimasang.dk. 
Desuden uddeles Læsernes Bogpris 2023.

09:00 Registrering og udstillingsområdet åbner

10.00 Morgensang 

Velkommen til Odense v/ Søren Windell (C), 

Rådmand for By- og Kultur i Odense. 

10.10 De bibliotekspolitiske visioner  

Formand for Danmarks Biblioteksforening, Paw Østergaard Jensen

(A), præsenterer foreningens bibliotekspolitiske visioner, som sætter

rammen for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023.

DER ER ÉT VALG TILBAGE

10.25 Omstilling på vippen 

Torsdag den 27. april er årets Klimahandledag. På Topmødet sætter

vi fokus på, hvad der skal til for at skabe folkelig opbakning i kom-

munen og på folkebibliotekerne for at vi sammen kan skabe bære-

dygtig udvikling.

Direktør Rune Baastrup, DeltagerDanmark, præsenterer deres og

CONCITOs hvidbog, Omstilling på vippen, om forbrug, adfærd og

folkelig deltagelse i grøn omstilling, som oplæg til en samtale med

Nadia Gullestrup Christensen, forperson for Ungeklimarådet 

Dagens moderator er Kurt Strand.

11.00 Inspiration, snak og kaffe 

Mød udstillere og trendspottere i udstillingsområdet både i stuen og

på 1. sal.

11.30 Folket, bibliotekerne og verdensmål - UGE17 LIVE

Vi er i UGE17, som er bibliotekernes verdensmålsuge, skabt på ini-

tiativ af Danmarks Biblioteksforening. Rigtig mange bidrager og del-

tager, og hele landet summer af mange forskellige bæredygtige

aktiviteter. Mød UGE17 LIVE og mød aktive borgere med holdninger,

og få svar på: Hvad har de gang i - og nytter det overhovedet noget?

Kurt Strand tager Topmødet gennem en række input fra aktiviteter

ude i landet og på scenen møder vi:

Thomas Sture Rasmussen, Verdensmålskoordinator

Pia Damsgaard, Projektleder på UGE17

Kira Gilling Hansen, Projektleder på Sammen om Verdensmål

Borgere fra projektet Sammen om Verdensmål.

12.30 Frokost, snak og inspiration

Mød udstillere og trendspottere i udstillingsområdet både i stuen og

på 1. sal.

12.30 Repræsentantskabet holder møde på ODEON

www.klimasang.dk


08:30 Udstillingsområdet åbner

Klima-shots til de morgenfriske.

09.00 Morgensang

KULTURENS STEMMER OG DE POLITISKE ØRER

09.10 Kulturens stemmer

Dansk Erhverv har startet et kulturpolitisk netværk, Dansk Industri et

Netværk for kulturledere, og kulturens egne organisationer har skabt

Dansk Kulturliv. Topmødet debatsætter denne nye fokus og spørger,

hvor der skal sættes ind, hvor er de uenige, og hvor kan de skabe ny

kulturpolitisk dagsorden.

Kurt Strand vil styre Topmødet gennem en samtale mellem Maria

Krüger  Torp, Chef for Turisme, Kultur, Oplevelser i DI, Michael Folmer

Wessman, Chefkonsulent for Turisme, Oplevelse og Kultur, Dansk Er-

hverv, og Peter Mark Lundberg, bestyrelsesleder, Dansk Kulturliv og

til at perspektivere hele idrættens stærke stemme Charlotte Bach Tho-

massen, formand, DGI. 

09.35 Politisk debat med kulturens stemmer

Er kulturens stemme klar? Det og andre spørgsmål stiller politikere,

som skaber rammerne for en stor del af det danske kulturliv.

Kurt Strand byder op til debat med  kulturordførerne Mogens Jensen

(A), Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Mikkel Bjørn (DF) sammen

med Søren Windell (C) Rådmand By- og Kultur i Odense og formand

for Danmarks Biblioteksforening Paw Østergaard Jensen (A).

10.15 Regeringens kultur- og bibliotekspolitiske visioner 

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) spiller ud med regeringens

visioner som optakt til dagen debatter.

10.30 Inspiration, snak og kaffe

Mød udstillere og trendspottere i udstillingsområdet både i stuen og

på 1. sal.

11.00 Kulturpolitiske træf i partigrupper og med fagfæller

De enkelte parti- og faggrupper udstyres med et spørgekort, som skal

danne udgangspunkt for deres deltagelse i dagens sidste debat.

Grupperne sætter i øvrigt selv dagsordenen.

KULTURENS RAMMER

11.45 Hvad er det værd?

Langt de fleste borgere i Danmark benytter folkebiblioteket på et eller

andet tidspunkt i livet, men hvad betyder det for dem? Det har Ros-

kilde Centralbibliotek og Seismonaut lavet en stor analyse af.  

Oplæg ved Christian Lauersen, Kultur-, Biblioteks- og Idrætschef i

Roskilde Kommune, som kommer med sine bud på behovet for de

lovgivningsmæssige rammer.

12.05 Bibliotekslov og politiske refleksioner

Med udgangspunkt i borgerundersøgelsen fra Roskilde kommer Line

Bjerregaard Jessen, direktør i Seismonaut, med bud på fremtidens

behov og samler sammen med formand for Danmarks Biblioteksfor-

ening Paw Østergaard Jensen (A) og faglig næstformand Annette

Godt input fra partigrupper om behovet for en ny bibliotekslov. 

12.30 At tale til og med børn og unge 

Ved forfatter og instruktør Kim Fupz Aakeson.

Lyt med når oplægsholderen fortæller, hvordan han tilegner sig ind-

sigt i børns og unges følelser, vinkler og perspektiver i livet, og hvor-

dan han bruger materialet i sin fortælling til børn og unge.

12.50 Tak for nu og på gensyn i Sønderborg

Vi giver ordet til Christel Leiendecker, Slesvigsk Parti, formand for

Kultur, Idræt og Medborgerskab i Sønderborg.

13.00 Afrejse og madpakker til hjemturen

FREDAG 28. APRIL

Bliv vært for Det Bibliotekspolitiske Topmøde

www.db.dk/topmoede • db@db.dk

2023 ODENSE

2024 SØNDERBORG

2025 DIN KOMMUNE…?



Medlemmer af Danmarks Biblioteksforening kan deltage i partigruppemøderne og valggruppe B’s temamøde torsdag den 27. april uden beregning. 
Deltagelse i det øvrige topprogram kræver tilmelding.

DELTAGELSE

DET BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE 2023

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Topmødet afholdes på ODEON, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense, tlf. 6542 0511.
Mødet er arrangeret af Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Odense Kommune
og Odense Bibliotekerne.
Kontakt db@db.dk eller ring tlf. 3325 0935 for yderligere oplysninger.

Besøg landets mest biblioteksrelevante firmaer torsdag den 27. april fra
kl. 9.00 til 17.30 og fredag den 28. april fra kl. 8.30 og indtil Topmødet
slutter. 

UDSTILLING
Benyt pauserne til at få inspiration hos de udstillende firmaer! Se mere i
udstillerkataloget som du modtager ved ankomsten.

Vindersangen afsløres og opføres for første gang på Det Bibliotekspolitiske Topmøde  

i uge 17, som er verdensmålsugen i 2023.




