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*1 afbud, deltagergebyr kunne ikke refunderes (efter den 11. februar.)



Program
Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2019

Dag 1

09:00 - 10:00 Registrering og udstillingsområdet åbner
Kaffe og frugt serveres i udstillingsområdet

10:00 - 10:15 Velkomst og morgensang
Borgmester Jesper Frost Rasmussen byder velkommen

10:15 - 10:45 En rejse i litteraturen
Christian Jensen, chefredaktør på Politiken
Litteraturens betydning for mig og samfundet.
Christian Jensen har i flere store artikler beskrevet hvordan vi kan bruge fortidens litteratur til at hjælpe os på vej, når vi skal forstå
nutidens brudflader og gå imod antidemokratiske strømninger. 
Samtidig med han har skrevet om hvordan det lokale bibliotek blev hans vej ind i litteraturens rige – og en personlig redning, som
ændrede hans livsbane. Han tager os her med på rejsen

10:45 - 11:00 Danmarks Biblioteksforening 2030
Strategien for bibliotekerne, fremtidens læsere og det deltagende samfund
Formand Steen B. Andersen taler

11:00 - 11:30 Kaffepause
Serveres i udstillingsområdet

11:30 - 12:30 Politiske partigruppemøder



11:30 - 12:30 Temagruppemøde for de faglige
>> At se på det digitale bibliotekssamarbejde med friske øjne <<
”Borgernes og bibliotekernes digitale udvikling har ændret sig markant, siden DDB blev etableret i 2012. 
Samtidig er der væsentlige ændringer i opgavefordelingen på det digitale område i sektoren, senest med udsigterne til, at KL ved
årsskiftet bliver eneejer af DBC A/S, og at bestillerfunktionen ift. DBC i den forbindelse flytter fra DDB til KOMBIT.

Derfor er der brug for, at vi ser nærmere på organiseringen af de funktioner, der i dag varetages af DDB,” siger Laila Kildesgaard,
formand for DDB’s styregruppe, om den analyse DDB’s styregruppe har besluttet at igangsætte en analyse af DDB-samarbejdet.
Formålet er at udarbejde scenarier for, hvordan man fremover kan organisere de opgaver, som i dag varetages af DDB.

Fremtidens organisering af det samarbejdende biblioteksvæsen?
Borgernes medievaner ændrer sig hastigt og deres digitale brug af bibliotekerne ændre sig – det kræver en agil udvikling, som kalder
på nye organisationsformer.

Det samarbejde biblioteksvæsen under pres 
Jakob Lærkes indleder og opridser problemstillingerne 

Derefter tre faglige oplæg på 5 min. hvorefter der lægges op til debat.
Hvordan skaber vi fremtidens organisering af det samarbejdende biblioteksvæsen?

> Jakob Heide – formand for eReolen
-- Hvordan kan man med erfaringerne fra eReolen til at udvikle fremtidens organisering af det digitale bibliotek?

> Søren Mørk – formand for Danskernes Digitale Biblioteks koordinationsgruppe
-- Hvordan kan man bruger erfaringerne fra DDB i den fremtidige organisering af det digitale bibliotek?

> Steffen Nissen – formand for FBS styregruppe
-- Hvordan kan man bruge erfaringerne fra samarbejdende omkring FBS i fremtidens organisering af det digitale bibliotek?

Paneldebat mellem oplægsholdere og salen.

12:30 - 13:30 Frokostbuffet
Serveres i udstillingsområdet

12:30 - 13:30 Repræsentantskabsmøde

13:30 - 14:45 Læs fremtiden - en national læsestrategi
Vi lever i en opmærksomhedsøkonomi med myriader af tilbud, hvor det er svært at vælge. 
En ny undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker viser, at børn generelt bruger mere tid på 
sociale medier og web-tekster end på at læse bøger. Er det et problem?

Voksne spiller en afgørende rolle for børns læsning. At ændre børns læsevaner og give flere børn til at læse 
mere og af lyst er en opgave, der kræver tid.

Danmarks Biblioteksforening har foreslået undervisningsministeren og kulturministeren at de sammen med 
skoler, biblioteker og forældre skaber en national læsestrategi, for at få flere børn og unge til at læse.
På Topmødet diskuteres og inspireres til hvordan opgaven bør gribes an.

Mød blandt andre:
Stine Reinholdt Hansen, Ph.d. og forskningsmedarbejder ved UCLillebaelt
Anne Mette Thorhauge, Lektor, ph.d., Institut for medier, erkendelser og formidling, Københavns Universitet og formand for Medierådet
Jens Philip Yazdani, studerende
Mathilde Plantener, gymnasieelev
Vært: Christina Englund, forfatter og podcastvært

14:45 - 15:30 Kaffepause i udstillingsområdet

15:30 - 17:00 Biblioteket, som ingen andre steder
Esbjerg Bibliotek åbner sig på nye måder. Kom med ind i det nye Hovedbiblioteks demokratiske arena, oplev banebrydende
samarbejde med andre folkelige institutioner eller fornem hvordan fortællinger kan binde en kommune sammen. Gennem en række
korte workshops giver vi et billede af hvorfor biblioteket er som ingen andre steder.



19:00 - 19:30 Ankomst til festaftenen: Det Magiske Universitet
Velkommen til Det Magiske Universitet – en tidslomme i Esbjergs fantasyunivers. Vi tager forskud på september måneds
Fantasyfestival og lover oplevelser for alle sanser.

19:30 - 23:59 Festaften til kl. 01:00
Ca. 19:30 Festmiddagen begynder
Ca. 20:00 Læsernes bogpris 2019 ceremoni
Ca. 22:00 Virelai og husorkesteret spiller op til dans

01:00 Tak for i aften

Dag 2

09:15 - 09:20 Morgensang

09:20 - 10:00 Hjernesmart læsning
Formand for stresspanelet, sociolog Anette Prehn fortæller om dybdelæsningens betydning for både hjerne og samfund. 
Hvor formbar er hjernen, hvorfor er “læsestien” i hjernen en af dem, vi skal værne om, og hvorfor er den trykte bog vigtig at kunne fordybe
sig i?

10:00 - 10:30 Kaffepause i udstillingsområdet

10:30 - 12:00 Det stærke folkebibliotek?
Kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg fortæller om de foreløbige indspark der er
modtaget i debatten om fremtidens bibliotek.

DB udfordrer KUM og KL
Bock og Sebbelin udfordres af DBs formandskab. Hvordan har den foreløbige debat påvirket ministerens og KLs syn på fremtidens
biblioteker, og skal der ændres i de vilkår, som bibliotekerne arbejder ud fra i dag?

Moderator: Anja Bo

12:00 - 12:45 Litteraturformidling som det nye sort
Flemming Møldrup sætter fokus på hvorfor litteraturformidlingen pludselig fylder på mediernes sendeflader. Hvad er det litteraturen gør
ved os og hvorfor interesserer det stadig flere mennesker.

12:45 - 12:55 På gensyn i Sønderborg i 2020
v/ Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti), formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

12:55 - 13:15 Frokostposer og afrejse
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