
 
  

 
 
 
 
 
 

Hermed indbydes alle brugere til møde  
 

Brugermøde på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
Onsdag 5. marts 2020 kl. 18 

 
 
 
 
Dagsorden  

 
1. Velkomst ved formanden for bestyrelsen, Chr. Jürgensen  

 
2. Orientering ved repræsentant for brugerne, Gertrud Termansen 

 
3. Nyt fra bibliotekets ledelse og om aktuelle aktiviteter 

 
JMH: Norderstr. og trafik, forvaltningsundersøgelse, udlånstal, besøgstal, 
Dilemmakids – åbning 
FA: SSF – jubilæumsbog, DR-udsendelser  
 
AS: andre 2020-aktiviteter: 1920 – øjebliksbilleder, Grænsen er nået – 
afstemningsplakater samt stor international konference i juni om 
folkeafstemninger i Europa (ECMI) 
 
Bogbusserne: folkemøde i Ribe og Kongernes Jelling 
Genforeningsbussen 
 
Nye bogbusser 

 
4. Fra Brugerdialog-møder i Slesvig, Husum og Egernførde 

(Slesvig 8 deltagere, Husum 6 deltagere, Ege 2)  
Interessere i at bruge stedet som mødested 
P-situation 
Samkørsel – busmulighed til foredrag i Flensborg 
Gode foredrag 
Gerne i samarbejde med foreninger (strikkearrangementer, læseklubber) 
Kurser for seniorer i mobilen 
Åbningstider ok 
Venlig betjening, - super service, - også i en kombi med bogbusserne 
 
 

5. Biblioteket som attraktivt mødested 
Møder, konferencer, skoletræf i forbindelse med 2020, slægtsforskere, 
Folkedansere. 
Fremtidsfabrikken 2019 – SdU sendemandsmøde 2020, gf i Sprogforeningen 
og Aktive kvinder 
”nye” unge på Trappen 

 
6. Bibliotekerne og læselyst 



Aftale mellem alle danske biblioteker om 4 årig indsatser omkring læselyst. 
Oplæg blev afleveret til kulturministeren i september 2019, hendes opbakning – 
og der er afsat projektmidler både i kulturministeriet og 
undervisningsministeriet. 
10 punkter, vi opfordres til at arbejde med … 
Vi er godt i gang. – Vi starter ved de helt små – Sprogsporet, og har stor succes 
med gamificeret booktalks for mellemgruppen. Ny ansat i Børnegruppe skal 
arbejde med læselyst også. 
 

 
7. Ideer og input fra brugerne 

 
8. Evt. 

 
 
 
Kom gerne allerede kl. 17, hvor vi fejrer 100 året for den danske bibliotekslov, med blik 
til tilbage og ind i fremtiden. Nan Dahlkild fra Institut for kommunikation på Københavns 
Universitet giver et historisk rids og et oplæg om bibliotekernes fremtidsmuligheder. 
Kl. ca. 19 byder biblioteket på et glas vin og et stykke pizza for mødedeltagerne. 

             
 
 
 
 
 


