Vifo Forum netværksmøde

Bibliotekerne og folkeoplysningen
Dato: 14. november 2019
Sted: Solrød Bibliotek, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand

9.30‐10.00: Ankomst og morgenkaffe
10.00‐10.10: Velkommen til Solrød
Kim Heinrich Møller Andersen, fuldmægtig, Kultur‐ og fritidssekretariatet, Solrød Kommune
10.10‐10.15: Introduktion til dagen
10.15‐11.00: Bibliotekerne i Danmark – et kort historisk rids
Folkebibliotekerne er for mange danskere lige så naturlig en del af det danske samfund som folkeskolen og
velfærdsstaten. Men som andre af de store folkeoplysende institutioner groede idéen og udbredelsen frem
i midten af 1800‐tallet. Nan Dahlkild redigerer netop nu en stor udgivelse om bibliotekernes historie i
Danmark. Han opridser bibliotekernes udviklingshistorie og giver os et indblik i bibliotekernes
folkeoplysende rolle og betydning.
Nan Dahlkild, lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
11.00‐11.45: Bibliotekernes rolle nu og i fremtiden
Bibliotekerne har de seneste 15 år gennemgået en stor transformationsproces og arbejder hele tiden med
nye roller, funktioner og praksisser. Samtidig har biblioteksforeningen netop udarbejdet et forståelsespapir
med Dansk Folkeoplysnings Samråd. Michel Steen‐Hansen opridser bibliotekernes nuværende udfordringer
og potentialer og giver os indblik i biblioteksverdenen lige nu. Hvordan stiller det bibliotekerne i dag, og
hvordan påvirker det deres folkeoplysende funktion? Hvad er visionerne for fremtidens biblioteker, deres
rolle i kommunen og i samarbejde med andre folkeoplysende aktører?
Michel Steen‐Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening
12.00‐13.00: Frokost

13.00‐13.45: Fra bibliotek til kulturhus
Vi får indblik i et konkret eksempel på, hvordan fremtidens biblioteker skabes. Solrød bibliotek er midt i en
omlægning fra bibliotek til kulturhus. Tanja Rangstrup‐Christensen fortæller om deres visioner og om de
udfordringer og succeser, de har, og viser os rundt på biblioteket.
Tanja Rangstrup‐Christensen, børnebibliotekar, Solrød Bibliotek
14.00‐14. 45: Biblioteket som samlingssted – partnerskaber og folkeoplysningsloven
I forbindelse med transitionen fra bibliotek til kulturhus arbejder Solrød Kommune på at skabe et bredt
folkeoplysende samarbejde omkring biblioteket. Vifo Forum‐medlem Kim Heinrich Møller Andersen vil
fortælle om folkeoplysningslovens muligheder vedrørende partnerskaber. Hør hvordan de griber det an i
praksis. Hvem spiller ind og hvad er udfordringerne?
Kim Heinrich Møller Andersen, fuldmægtig, Kultur‐ og fritidssekretariatet, Solrød Kommune
14.45‐15.00: Tank op
15.00‐15.50 Perspektiver på dagen og debat
Vifo Forum‐medlem Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus, starter debatten om bibliotekernes rolle i
folkeoplysningen med at give sit perspektiv på dagens oplæg og sit syn på bibliotekerne nu og i fremtiden.
Vi åbner for debatten – er der en folkeoplysende arbejdsdeling? Er forståelsespapirer vejen frem? Er de
nødvendige? Hvordan skaber vi mest mulig folkeoplysning for flest mulige?
Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus
15.50‐16.00: Afrunding og tak for i dag

