Dansk Forfatterforenings politik i forbindelse med en evt. kommende revision af biblioteksloven
(alternativt udformning af en biblioteksstrategi)
Det er vigtigt for Dansk Forfatterforening at få skrevet litteraturen, formidlingen og det danske sprog ind i
biblioteksloven og samtidig understrege bibliotekernes rolle som et afgørende supplement til det
kommercielle litteratur- og kulturudbud. Foreningen lægger desuden vægt på bibliotekernes lokale
forankring og deres forpligtelse til at fremme ytringsfriheden.
På den baggrund har bibliotekspolitisk udvalg lavet følgende forslag til en revideret formålsparagraf:
§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet samt
understøtte borgernes møde med litteraturen og det danske sprog. Disse formål opfyldes ved
formidling af bøger, tidsskrifter og andre egnede materialer, analoge såvel som digitale, og
ved at biblioteket danner ramme om arrangementer af kunstnerisk, kulturel og debatskabende
karakter.
Stk. 2. Folkebibliotekerne har en særlig forpligtelse til at udgøre et supplement til det
kommercielle litteratur- og kulturudbud, både når det gælder materialevalg, formidlingsformer
og arrangementer. Folkebibliotekerne skal desuden værne om ytringsfriheden ved at skabe
rum for en mangfoldighed af stemmer.
§ 2. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og lokal forankring i
tilrettelæggelsen af bibliotekets tilbud. Religiøse, moralske eller politiske synspunkter må ikke
være afgørende for, hvilke tilbud biblioteket stiller til rådighed. Folkebibliotekernes
materialevalg og formidling skal tilgodese det fulde litteraturspektrum samt alle alders- og
befolkningsgrupper.
Ud over de ting, der indgår i ovenstående forslag til formålsparagraf, bør en revideret bibliotekslov sikre
følgende:
•

Faguddannet personale: Alle kommuner skal have et folkebibliotek med afdelinger for både børn
og voksne, hvor der er relevant faguddannet personale til at varetage både digital og fysisk
formidling over for alle brugergrupper.

•

Biblioteksbetjening af børn: Bibliotekernes børneafdelinger skal formidle litteratur og andre
relevante kulturtilbud til de yngste børn via kontakt med forældre og dagpasningstilbud.
Børnebiblioteket skal samarbejde med kommunens pædagogiske læringscentre om
litteraturformidling til børn i skolealderen. Alle børn uanset skoleform skal i løbet af deres
skoleforløb tilbydes introduktion til folkebiblioteket.

•

Formidling: Biblioteksvæsenet skal understøtte læselysten og en bred litterær horisont gennem
formidling af både fysiske og digitale materialer. Kvaliteten i den fysiske formidling skal være
baseret på tilstedeværelse af faguddannet personale. Kvaliteten i den digitale formidling skal sikres
og udvikles, så den enkelte bruger får et mere alsidigt udbud end via de kommercielle kanaler.
Bibliotekerne skal både introducere brugerne til digitale søgemuligheder og tilbyde konkret hjælp
og vejledning til den enkelte bruger. Bibliotekerne skal understøtte dialog og læseanbefalinger
brugerne imellem.

•

Analoge/digitale materialer: Vægtningen mellem analoge og digitale materialer skal udelukkende
foretages ud fra formidlingsmæssige behov.

•

Åbningstid: Biblioteket skal have tilstrækkelig bemandet åbningstid til at dække det lokale behov
for faguddannet biblioteksbetjening og kan derudover stå til rådighed for selvbetjening og som
lokalt mødested.
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