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Program: Se vedhæftede

Samlede udgifter:

Transport (tog, bil) kr. 1.698
Hotel – 1 x overnatning, 1 person - 520
Deltagergebyr topmøde - 16.000

Diverse (taxi) - 128
I alt kr. 18.346



Anna Mee Allerslev Alex Ahrendtsen

BIBLIOTEKSPOLITISK TOPMØDE 2017
HVOR KULTURPOLITIKERE OG FAGFOLK MØDES

VELKOMMEN TIL SLAGELSE KOMMUNE
30.- 31. MARTS 2017 PÅ COMWELL KORSØR

Medlemmer af Danmarks Biblioteksforening kan deltage

i partigruppemøderne/valggruppe B’s temamøde torsdag

den 30. marts uden beregning. 

Deltagelse i det øvrige program kræver tilmelding til Top-

mødet, der holdes på Comwell Korsør.

DELTAGELSE

Dannelse, deltagelse og demokrati
Biblioteket giver adgang, udfordrer, inddrager, faciliterer og indgår på mange andre måder i rigtig mange borgeres

hverdag. Men i en tid, hvor alt bliver målt, vejet og vurderet, er det vigtigere end nogensinde, at bibliotekerne også

tydeligt får fortalt, hvad de kan og gør. Bibliotekerne skal demonstrere deres nødvendighed og ikke være bange for

at sige det højt.

På det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 sætter vi fokus på nogle af de helt centrale områder, hvor bibliotekernes

styrker ses bedst. Med afsæt i dannelse, deltagelse og demokrati belyses nogle af de både faglige og kulturpolitiske

områder, som for alvor viser nødvendigheden af bibliotekerne. Områder som indgår i en national politisk dagsorden,

som bibliotekerne kan og bør markere sig endnu tydeligere i. 

Med oplæg, debat, samtalesaloner og andre indslag sætter Topmødet bibliotekernes nødvendighed i spotlyset. Og

så kickstarter vi den nationale Bibliotekskampagne, der skal synliggøre, samle, sprede, skabe, spille, sprudle, sprælle,

sigte og sætte bibliotekerne endnu tydeligere på dagsordenen – og ikke mindst vise hvad det er, bibliotekerne sam-

men kan. Kom og vær de første som får et indblik i den store nationale bibliotekskampagne!

Vi glæder os til at se dig til et tætpakket topmøde den 30. og 31. marts 2017 på Comwell Korsør.

Du kan blandt andet møde:

#dbtopmøde

Mogens Jensen Jane JegindBo Lidegaard Christiane Vejlø Kirsten Drotner Mogens Lykketoft



09:15 Morgensang

09:20 Den digitale kultur – trends til tiden? 
Christiane Vejlø, digital trendanalytiker, strategisk rådgiver og 
en af Danmarks førende eksperter indenfor ny teknologi, digi-
tal livsstil og forholdet mellem teknologi og mennesker.

09:50 Skal fremtidens generationer udstyres med 
en digital blyant?
Kirsten Drotner, professor, dr. phil. mener, at digital dannelse 
grundlæggende er et spørgsmål om børns og unges ytrings-
frihed og evne til at deltage. Hvilke rolle spiller bibliotekerne i 
det?

10:15 Kaffepause og oplevelser i udstillingen

10:45 Designing your life, Slagelse
Hvordan kan folkeskolen og kulturinstitutioner samarbejde 
om at udvikle unge til bedre at mestre livet og sikre, at flere 
tager en uddannelse? Gennem en legende og innovativ me-
tode motiverers alle unge i Slagelse Kommune af tre af kom-
munens kulturinstitutioner og konsulentfirmaerne Spark 
og Stages. 
Oplæg fra organisationspsykolog og ejer af Stages, Dorthe 
Hove Olesen, og af skoleleder på Vemmelev Skole, Rikke 
Sørensen.

11:30 Hvad var det dog, der skete?
Nadja Pass fortæller, hvad hun som ‘vidne’ til de to dages 
oplæg, debatter og samtalesaloner har opsnappet, og oprid-
ser ideer til, hvordan deltagerne kan være med til at udvikle 
bibliotekerne, præge samtiden og påvirke FN’s 17 verdens
mål fra hvert vores lille hjørne af verden.

12:00 FN verdensmål og hvorfor adgangen til information 
pludselig er med?
Tidligere formand for FNs generalforsamling, Mogens Lykke-
toft, giver et vue på de globale udfordringer, og fortæller om 
verdensmålene i det globale perspektiv.

12:45 Farvel og på gensyn i Herning 2018
Johs. Poulsen (B), Formand, Kultur- og Fritidsudvalg.

12:55 Frokostposer og afrejse

Se flere detaljer om programmet på www.db.dk/2017

TORSDAG DEN 30. MARTS FREDAG DEN 31. MARTS

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Topmødet afholdes på Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør. Tlf. 58 35 01 10.
Mødet er arrangeret af Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med 
Slagelse Kommune og Slagelse Kommunes Biblioteker.

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

Besøg landets mest biblioteksrelevante firmaer torsdag den 30. marts fra
kl. 9.00 til 17.15 og fredag den 31. marts fra kl. 9.00 og indtil Topmødet
slutter. 

UDSTILLING
Benyt pauserne til at få inspiration hos de udstillende firmaer! Se mere i
udstillerkataloget, som ligger i konferencematerialet, som du modtager ved
ankomsten.
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DBC er hovedsponsor på Topmødet.
Øvrig sponsor er SYSTEMATIC.

#dbtopmøde

09:00 Registrering og udstillingsområdet åbner

10:00 Velkomst og morgensang
Borgmester Stén Knuth (V), byder velkommen.   

10:15 Kan demokratiet følge med samfundsudviklingen?
Tidligere chefredaktør på Politiken, dr.phil. Bo Lidegaard.

11:00 Kaffepause og oplevelser i udstillingen

11:15 Hvad sker der?
Formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen B. Andersen,
om Danmarks Biblioteksforenings aktiviteter lige nu.

11:30 Valggruppe A: Det politiske Bibliotek
Politiske gruppemøder for de politiske partier, hvor de 
enkelte partier selv sætter dagsordenen.
Valggruppe B: En dannelsesinstitutionen set udefra?
Samtalesalon med Nadja Pass, medstifter af Borgerlyst.

12:30 Frokost, udstillingsbesøg og Repræsentantskabsmøde

13:30 Politisk debat: Skal bibliotekerne sikre, at alle tager del? 
Bibliotekerne er den mest benyttede kulturinstitution, men 
også den mest besparede. Hvordan kan biblioteket bruges 
mere strategisk i den kommunale udvikling?
Anna Mee Allerslev (R), fmd. for Børne- og Kulturudvalget, KL
Jane Jegind (V), By- og kulturrådmand, Odense
Mogens Jensen (S), MF, kulturordfører 
Alex Ahrendtsen (DF), MF, kulturordfører  

14:15 Ud med biblioteket... når 1+1=98
Vi kickstarter den nationale Bibliotekskampagne. Direktør i 
Imageconsult, Merete Due Paarup, præsenterer kampagnen.

14:30 Dannelsesinstitutionen biblioteket som samtalesalon
Nadja Pass giver sine bud på bibliotekets rolle som dannelses-
institution i samtidsudviklingen og udfordrer deltagerne i 
“rapid prototyping” og “silent brainstorming”.

15:15 Kaffepause og oplevelser i udstillingen

15:45 Rebranding. Inspiration fra en række 7 minutters oplæg 
Fra jordvold til moderne museumsformidling, Ny Trelleborg 
Jesper Rønn Kristiansen, Slagelse Kommune.
Transformation af nedslidt erhvervsejendom til visionært 
urbant kulturhus. Pernille Schaltz, Herning Bibliotek.
Kreativt fælles byrum og læringslaboratorium. Om Campus 
Bindslev Plads, Silkeborg. Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek.
Biblioteket som fremtidens kolonihave. 
Vibeke Mygind, Horsens Bibliotek.
Fra bibliotek til youtube dannelse. Mia Ben-Ami, ungdoms-
kulturformidler, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne.

16:45 Fyraftensøl i udstillingsområdet frem til 17.15

19:00 Festaften
Velkomstdrink i foyeren. Læsernes Bogpris uddeles.
Dans og musik

01:00 Festaftenen slutter
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