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AT UDVIKLE MED KULTUR
Biblioteket i samfundets tjeneste

En national kulturpolitik med store kommunale perspektiver

Er der noget de seneste års udvikling med Corona, nedlukninger og isolation har sat fokus på, er det
KULTURENS betydning. For både det enkelte menneske, for fællesskabet og for hele samfundets udvik-
ling. Fokus er derfor at se på og aktivt at tænke kultur og biblioteker som en velfærdsydelse. 

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 sætter rammen for, hvad vi kan lære af det, og hvordan vi kan
styrke og udnytte potentialet i kulturen og kommunernes mest besøgte kulturinstitution – BIBLIOTEKET.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde – stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes.

DELTAGELSE
Medlemmer af Danmarks Biblioteksforening kan deltage i generalforsamlin-
gen samt i partigruppemøderne/valggruppe B’s valgmøde torsdag den 21.
april uden beregning. 
Deltagelse i det øvrige Topmødeprogram kræver tilmelding. 
Program og tilmelding på www.db.dk/2022

UDSTILLING
Besøg nogle af landets mest biblioteksrelevante firmaer torsdag den 21. april
fra kl. 08.30 til 17.00 og fredag den 17. april fra kl. 9.00 og indtil Topmødet
slutter. Benyt pauserne til at få inspiration hos de udstillende firmaer

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Topmødet afholdes i Aalborg Kultur- og Kongres Center 
Europa Plads 4, 9000 Aalborg 
Tlf.: +45 9935 5555. www.akkc.dk

Mødet er arrangeret af Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med 
Aalborg Kommune og Aalborg Bibliotekerne

Kontakt db@db.dk eller ring 3325 0935 for yderligere oplysninger

DET BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE
Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes

AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

21. - 22. APRIL 2022

Jes Lunde Tina Mandrup



15:45 Generalforsamling

Formanden lægger op til debatten

16:30 Generalforsamling 

Valg af politisk formand og næstformand samt faglig 
næstformand 

17.00 Fyraftensskål i udstillingsområdet

18:45 Ankomst til Gallaaften på AKKC

Velkomst med bobler og opera på den røde løber

19:30 Gallaaften 

Med bl.a. uddeling af Læsernes Bogpris, 
Bigband og medvirkende som byder op til dans

01:00 Så slutter festen - for de fleste

FREDAG 22. APRIL

09:00 Godmorgen

Sang med Aalborg Bibliotekernes morgenkor  

09:15 En national kulturpolitik med kommunale perspektiver

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) taler om kulturpoli-
tikkens betydning for samfundet og bibliotekernes rolle som 
den lokale public service-institution 

09:30 Digital ulighed er et samfundsansvar

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i samtale med strategi-
direktør for Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, om kulturpoli-
tikkens betydning for Algoritmer, Data og bibliotekernes rolle i 
at få folket til at deltage i demokratiet

10:30 Fælles inspiration, reflektion og kaffe i udstillingsområdet

11:00 Biblioteket i samfundets tjeneste

Besøg Topmødets temaøer, hvor spændende projekter fra 
kommunerne præsenteres via korte oplæg og efterfølgende 
diskuteres af tilhørerne på temaøerne

12:00 Kulturens forandringskraft i din kommuner

DB’s nyvalgte formandskab spiller op til debat om kulturpolitik-
kens betydning i kommunerne

12:15 Hvorfor læse højt?

Læsepadden PEDE og Carl Quist-Møller tegner og fortæller 
musisk og magisk. Kvalitetstid tager tid, men hvis vi giver os 
tid til at læse højt for vores børn fra de er små, er sandsynlig-
heden for at de får et godt liv større. Det styrker blandt andet 
deres relationer, deres forestillingsevne og deres sprog. 

12:45 Farvel og på gensyn i Odense 2023

Søren Windell (C), by- og kulturrådmand, Odense

13:00 Afrejse og frokostpakker

TORSDAG 21. APRIL

PROGRAM
[Ret til ændringer forbeholdes]

08:30 Registrering og udstilling åbner

09:30 Koret NABLA synger velkomst

Velkommen til Aalborg ved 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S)

10:00 Kultur som Public Service

Lea Korsgaard, stifter af Zetlands og bestyrelsesformand for 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange 
niveauer - ikke alene af pandemien - men især også af øget 
polarisering og fake news. Oplyste medborgere har altid været
en forudsætning for det danske demokrati. Public service-
medier og institutioner som bibliotekerne skal fortsat aktivt 
understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne. 
Hvordan sikrer vi det?

10:45 Fælles inspiration, reflektion og kaffe i udstillingsområdet 

11:15 Samfundsudfordringerne og biblioteket

En samtale med substans mellem direktøren i Danmarks 
Biblioteksforening og …

”Algoritmer, data og demokrati”

Danskernes Digitale liv – en ny befolkningsundersøgelse fra 
ADD af danskernes holdninger til den teknologiske udvikling.  
Projektchef Mandag Morgen, Christian Ingemann 

”Succes for grøn nytænkning kræver, at alle høres” 

Hvordan skaber man en folkelig forankring i verdensmål og 
hvad er rollen for Danmarks mest besøgte kulturinstitution? 
Thomas Sture Rasmussen, Innovation og strategiudvikler, 
Ballerup Bibliotek

"Børn og unges læsekultur i dag” 

Hvad sker der med læselysten, og hvad ved vi?
Lisbet Vestergaard, projektleder Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker

12:15 Frokostbuffet i udstillingsområdet

og Repræsentantskabsmøde for det afgående 

repræsentantskab

13:15 Bibliotekets potentiale – kort fra strategi til handling

DBs formandskab spiller ud med bud på bibliotekets og 
DBs rolle, når der skal udvikles med kultur 

13:30 Tre kommuner, tre politikker, tre udviklinger

Når kulturen skal udvikle, hvad skal der så til?
- Jes Lunde (R), rådmand for Sundheds og Kultur, Aalborg
- H.C. Østerby (A), borgmester, Holstebro
- Tina Mandrup (V), borgmester, Lejre

14:15 Partigruppemøder og fagligt valgmøde

Gruppemøde for de politiske partier, og temamøde for de 
faglige medlemmer

15:15 Fælles inspiration, reflektion og kaffe i udstillingsområdet


