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Åbent brev til folkebibliotekerne
Bibliotekerne foreslår i øjeblikket, at Kulturministeren ændrer bibliotekernes formål og får udvidet
deres rammer for at drive biblioteker, så de udover at stille vidensmaterialer til rådighed også
tilbyder læringsaktiviteter, som normalt tilbydes i regi af aftenskolerne.
Men kære biblioteker, dette har I allerede mulighed for ved at samarbejde med jeres lokale
aftenskoler. Dansk Biblioteksforening og DFS (Dansk Folkeoplysningssamråd) har indgået en
samarbejdsaftale om netop det. Som aftalen siger, så har aftenskolerne og bibliotekerne et fælles
mål om at skabe mere vidende, sociale og tillidsfulde borgere, som kan afkode deres omverden og
træffe oplyste valg for derigennem at styrke den demokratiske deltagelse og medborgerskabet. Det
er et mål, som aftenskolerne meget gerne vil bidrage til. Og det kan vi som oplysningsforbund gøre,
ved at fylde biblioteksrammerne ud med spændende læringsaktiviteter efter borgernes ønsker og
behov. I har rammerne og biblioteksbrugerne, vi har underviserne og kursisterne. Sammen kunne
vi give borgerne rigtigt mange gode læringstilbud rundt omkring i kommunerne.
Aftenskolerne og bibliotekerne samarbejder allerede mange steder om debatter og foredrag. Dette
samarbejde kunne udbygges til mange andre aktiviteter. Vi ville også stå stærkere i understøttelsen
af større samfundsopgaver, som vi fx på hver vores måde har løftet den nationale
digitaliseringsopgave. Det kunne fx være:
 Sundhedsindsatsen, hvor bibliotekerne formidler viden og aftenskolerne formidler
praktisk læring om sund mad, motion mv.
 Inklusion og nærdemokrati, hvor biblioteket kunne danne rammerne for
borgerhøringer, politiske debatter, valgmøder mv.
 Digital dannelse, viden og læring om it-sikkerhed, kildekritik mv.
 Integration af vores nydanske borgere, kulturelt og uddannelsesmæssigt
 Almene færdigheder: Læse-, regne- og sprogkompetencer mv.
Samarbejdet kunne også handle om et andet og mere specialiseret område som
ordblindeundervisning og litteraturvejledning samt vejledning om it-hjælpemidler til ordblinde
borgere Her kunne bibliotekerne også sætte plads til rådighed for borgerne uden for åbningstiden,
hvor aftenskolerne normalt har åbent. Partnerskabet kunne også handle om samskabelse af nye
aktiviteter, hvor aftenskolerne tager over, der hvor bibliotekerne giver slip: Fx strikkeundervisning
efter et forfatterforedrag osv.. Der er uanede muligheder. Aftenskolerne står klar til at understøtte
bibliotekerne med aktiviteter til det fysiske rum, så vi styrker de lokale fællesskaber, der hvor
mennesker i forvejen mødes. Det ville være godt både for fremtidens biblioteker og fremtidens
folkeoplysning.
Vi ser frem til at høre fra jer ift. det videre arbejde, hvor vi kan understøtte hinanden.
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