DB BERETNING
EFTERÅR 2011

DB får ny hjemmeside på www.db.dk
Vi åbner beta-udgaven den 15. november 2011
Den gamle www.dbf.dk virker dog stadig
da ikke alt indhold er overført endnu

Repræsentantskabet
18. november 2011

2

Indledning
Vi arbejder fortsat på at gøre vores kommunikation mere dynamisk. Frem mod årsmødet arbejder
vi på at lave vores beretning mere fremadrettet og enkel. Derfor arbejder vi på en kort skriftlig form,
hvor vi supplerer op med en webformidling, hvis man vil se projekter og aktiviteter i detaljer.
Årets hovednedslag er fem områder har i årets løb i særlig grad karakteriseret Danmarks
Biblioteksforenings arbejde: Den digitale udvikling herunder behov for en National
Biblioteksstrategi, partnerskab og samarbejde omkring bl.a. folkeoplysning, kultur og identitet
herunder bibliotekernes rolle og naturligvis Folketingsvalget. Og endelig platformskifte og ny
hjemmeside db.dk

Hovedopgaverne
I bund og grund handler biblioteksforeningens virksomhed om informations- og vidensdeling. Målet
for hele DB’s palet af kommunikationsaktiviteter er først og fremmest at påvirke og bidrage til den
landspolitiske udvikling af biblioteksområdet. Dernæst at skabe kendskab til aktuel udvikling og ny
service, herunder for borgernes brug af bibliotekerne, blandt kommunale bibliotekspolitikere og
andre beslutningstagere. Det sker på forskellig vis og ad flere kanaler.

Ejerskab
DB søger at opnå sine mål ved at skabe ejerskab blandt fagfolk og politikere. Det gør vi ved hele
tiden at udvikle vores egen organisation, udvikle dialogen og indsatsområderne for at løse de
aktuelle samfundsopgaver.

Information & Kommunikation
Oplysning om foreningens biblioteks- og kulturpolitiske holdninger til aktuelle biblioteksspørgsmål
sker både direkte som indirekte – og både kontinuerligt og ad hoc. Med Danmarks Biblioteker,
db.dk, Aviserne Skriver på den ende side samt via konferencer, publikationer, høringssvar og
pressemeddelelser på den anden.

Biblioteksudvikling og projekter
Foreningens krav og ønsker til bibliotekernes service til borgerne og videreudvikling af dem
stimuleres også på anden vis. Dels gennem særlige indsatsområder, p.t. Partnerskaber, Læring og
Det altid åbne bibliotek, dels gennem foreningens repræsentation i centrale råd og komitéer, samt
via deltagelse i konkrete projekter, enten initieret af DB eller med DB som partner.
www.dbf.dk/strategi2011
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KØBENHAVNS NYE IKONBIBLIOTEK I NORDVEST
LÆS ARTIKEL OM BIBLIOTEKET
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DB sætter dagsorden
Et vigtigt fokuspunkt for DB er at sætte og påvirke den politiske dagsorden. Det gør vi på mange
planer ved konstant at skabe nye debatoplæg om aktuelle emner og skabe debat i pressen om
disse. Det gøres også ved at lave projekter og undersøgelser. I år med særlig vægt på
opinionsundersøgelsen, der klart viser en sammenhæng mellem at de der får en uddannelse er
dem der har brugt biblioteket som børn. En undersøgelse som har været omtalt i mange medier.

Nye spor for DB – struktur og organisation
Vi har i årets løb startet en debat om foreningens udvikling, om strukturen i organisationen, så vi
både får strømlinet beslutningsstrukturen og blive mere slagkraftige, samtidig med at vi stadig har
en bred politisk og faglig repræsentation.
Der har været afholdt møder med alle regionsforeninger, og FU har på den baggrund lavet et
debat oplæg der er udsendt til alle. Dette vil blive fulgt op med ideer til, hvordan man på regionalt
plan kan igangsætte debatten og på repræsentantskabsmøder i marts 2012 vil det være temaet,
lige som det vil blive afspejlet på selve årsmødet.
Debatten skal afsluttes med vedtagelse af nye vedtægter i 2014. Vi har lavet en debatblog som
løbende vil blive udbygget – http://strukturdebat2011.blogspot.com

Danmarksturné 2011-12
Forretningsudvalget er i fuld gang med deres Danmarksturné, hvor alle kommuner besøges. Vi
forsøger at sætte møder op med kulturudvalgene eller formand, samt relevante embedsmænd som
f.eks. kulturdirektører og bibliotekschefer.
Fra DB deltager altid både en politiker fra valggruppe B og en fra valggruppe B, suppleret med folk
fra sekretariatet. I efteråret har vi nået fire møder hvor der har været god og positiv dialog om den
fortsatte udvikling og fælles udfordringer, yderligere seks er planlagt. Vi fortsætter hele næste år
med vores besøg.

Foreningen i tal
Primo 2011 var 87 kommuner medlem af DB,
svarende til 93,4 % af befolkningen.
Til de 87 kommuner kommer Sydslesvig.
Ved indgangen til 2012 falder medlemstallet til 82,
da Faxe, Hvidovre, Ringsted, Skive og Stevns
kommuner har meldt sig ud.
www.dbf.dk/medlemskommuner
Pr. november 2011 har foreningen 401
personlige medlemmer. Årets medlemstal
er en smule nedadgående.
DB har på samme tid 170 studerende
medlemmer, hvilket også er en lille nedgang.
I alt er 35 eksterne institutioner medlemmer
af foreningen, hvilket stort set er uændret i
forhold til sidste år.
www.dbf.dk/medlemstal
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UDVALGTE PROJEKTER
 ”HVAD SKAL VI MED BIBLIOTEKER?”
Det projekt er nu blevet til Tænketank om fremtidens ”biblioteker” i samarbejde med Danmarks
Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Gymnasiebiblioteksforeningen og Bibliotekschefforeningen, samt 35 folkebiblioteker der er med og yder tilskud,
sammen med en række private firmaer.
Projektet vil skabe et billede af hvilke biblioteker og biblioteksservices fremtidens samfund har brug
for. Skabe operationel beskrivelse af bibliotekets fremtidige brugere og en brugercentreret tilgang
til udviklingen, samt igangsætte en offentlig debat om emnet. Danmarks Biblioteksforening styrer
projektet, laver fondsansøgninger og søger flere parter til at deltage.
fremtidensbiblioteker.blogspot.com/

 BORGERSERVICE OG BIBLIOTEKER
Om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur. En organisatorisk
sammentænkning af bibliotekets ydelser med en bredere borgerservice rummer perspektiver i
forhold til bedre og billigere service i vidensamfundet.
Projektet er i gang, der er foretaget en kvantitativ undersøgelse i alle kommuner, som
offentliggøres ultimo 2011 og der er i gang sat en række kvantitative undersøgelser om fremtidige
kompetencebehov i kommunerne. Projektet afsluttet i første halvår 2012 med en publikation.

 SKABE EN WEBBASERET VIDENSPLATFORM I FØRSTE HALV ÅR 2011
Forbedret tilgængelighed til DBs viden og formidling, herunder platformskift for hjemmeside og
integration af www.danmarksbiblioteker.dk – siden kan ses på www.db.dk

 MODEL FOR IMPLEMENTERING AF INTEGREREDE BIBLIOTEKER I DANMARK
Modelprogram på baggrund af etablering af nyt integreret bibliotek med folkebiblioteket på
folkeskole. Projekter er nyformuleret og Kolding kommune er inddraget og vi har i samarbejde
mellem Kommunernes Skolebiblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening og Københavns
Kommune søgt om eksterne midler.

 BORGERNES IT-FÆRDIGHEDER OG AFPRØVNING AF DIGITAL SHOP –
DROP IN-KONCEPTER
DB skulle have været med i styregruppen på et projekt om at skabe et nyt læringskoncept i
bibliotekerne sammen med en lang række folkebiblioteker. Projektet er opgivet, da der ikke kunne
opnås ekstern støtte.
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ÅRSHJUL
Årshjulet er et forsøg på at lave en let og tilgængelig oversigt til de mange aktiviteter, som DB
arbejder med i løbet af året.
Den trykte beretning vil vi forsøge at gøre så kort som mulig, mens de uddybende oplysninger om
aktiviteterne kan fås online ved at følge de links, som findes på årshjulet – www.db.dk/årshjul
Under årshjulet kan du finde uddybende oplysninger om disse emner:

Se virksomhedsplanen på www.dbf.dk/vp2011
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SEKRETARIATET

www.db.dk/sekretariatet

Foreningens sekretariat har telefontid mandag til fredag fra kl. 10.00 – 15.00

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING
FARVERGADE 27 D, 2 SAL • 1463 KØBENHAVN K
TLF.: 33 25 09 35 • WWW.DBF.DK • dbf@dbf.dk

