
 

 

BIBLIOTEKERNES ROLLE I FORHOLD TIL DANNELSE 

18. MAJ 2015, KULTURSTYRELSEN, KØBENHAVN 

 

 

Under den fælles overskrift ’Folkebibliotekerne i den digitale verden’ holder Kulturstyrelsen tre heldagskonferencer om 
fremtidens strategiske pejlemærker for folkebiblioteker. Konferencernes formål er, at igangsætte en debat- og 
udviklingsproces for fremtidens folkebiblioteker, hvor styrelsen sammen med bibliotekssektoren drøfter relevante 
temaer. Konferencens målgruppe er bibliotekschefer, biblioteksaktører og udviklingsfolk i bibliotekssektoren. 

OM KONFERENCENS TEMA 

Er dannelse et mål for, et formål med eller et afledt resultat af folkebibliotekernes arbejde?  

Uanset svaret er det nok svært at anfægte, at dannelse er en del af bibliotekernes værdi-

grundlag og selvforståelse. Men hvad taler vi så om, når vi taler dannelse? Og i hvilken 

forstand kan vi se os selv som dannelsesaktører i samtiden og fremadrettet, hvor 

dannelsesbegrebet er i transformation, som de øvrige omgivelser også er det. Ved at trække 

tråde til læring, literacy, demokrati og kultur prøver vi at bevæge os ind på svarene under 

denne konference, der er den anden i rækken af tre konferencer om folkebibliotekerne i den 

digitale verden. Vi ser frem til under workshoppen at høre dine overvejelser og anbefalinger til 

en fremtidig biblioteksstrategi ud fra dagens input og dine egne erfaringer og viden. 

Dagens moderator er Mogens Vestergaard, biblioteks- og borgerservicechef i 

Roskilde og formand for Bibliotekschefforeningen 

PROGRAM 

DØRENE ÅBNER KL. 9.30 FOR REGISTRERING OG LET MORGENFORPLEJNING 

10.00 – 10.10 Kulturstyrelsen byder velkommen 

  Jesper Hermansen, direktør, og Tine Vind, kontorchef  

10.10 – 10.50 Dannelse er at bære et billede af ordet ved sit hjerte 

Ole Fogh Kirkeby, professor, dr. phil, Copenhagen Business School 

Efterfølgende interviewsession v. Lasse Dam Jensen, Kulturstyrelsen 

10.50 – 11.20 Folkebibliotekerne i fremtidens Danmark:  

En nødvendig betingelse for dannelse og demokrati? 

Lars Bo Kaspersen, professor og institutleder ved Institut for 

Statskundskab, Københavns Universitet 

11.20 – 11.30  Pause 



11.30 – 11.50 BiMus – et biblioteks- og museumssamarbejde om 

vidensadgang, formidling, læringstilbud og produktudvikling  

Frank Birkebæk, direktør, Roskilde Museum 

11.50 - 12.10 AOF Amager – det lokale oplysningsforbund som aktuel og 

relevant dannelsesaktør 

Gitte Larsen, skoleleder, AOF Amager 

12.10 – 12.30 DemokratiStafetten – 18 bibliotekers samarbejde om at forny 

bibliotekets rolle som demokratisk agora særligt ift. unge 

Sara Jørgensen, udviklingschef, Herning Bibliotekerne  

12.30 – 13.15 Frokost 

13.15 - 14.15 Børn, unge og dannelse – fire vinkler på dannelse  

 

Early literacy, Lisbet Vestergaard, udviklingskonsulent, Købehavns 

Kommunes Biblioteker  

 

Digital dannelse, Kasper Koed, It-didaktisk konsulent, Center for 

Undervisningsmidler 

 

Demokratisk dannelse, Jens Nygaard Nielsen, politisk konsulent, 

Dansk Ungdoms Fællesråd 

 Den æstetiske kulturs dannelsespotentialer, Berit Anne Larsen, 

formidlingschef, Statens Museum for Kunst 

14.15 – 15.15 Workshop med afsæt i ovenstående fire vinkler og dagens 

øvrige input – inklusiv kaffe, the og kage 

15.15 – 15.30 Opsamling på workshop  

15.30 – 15.45 Danmark læser – et dannelsesinitiativ? 

Rikke Lind Andersson, kampagneleder, Kulturstyrelsen  

15.45 – 16.00 Afrunding og tak for i dag 

Claus Høxbroe, beatpoet og digter 

 

STED 

 

Kulturstyrelsen 

H. C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 

 

TILMELDING 

 

http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/om-

biblioteker/folkebiblioteker/folkebibidendigitaleverden/ 

 

FOTO 

 

Gentofte Bibliotek (Leif Bolding), Albertslund Bibliotek Hedemarken, Odense 

Centralbibliotek (Mette Krull) 
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