
Demokrati 
 

Bibliotek er demokrati. 

Det lyder spøjst, for er biblioteket ikke bare bøger? Næ nej, så enkelt er det ikke. 

Det handler om adgang. Lige adgang. 

Altså, at alle får adgang til det samme, ligegyldigt hvem man er.  

Rige, fattige, grimme, smukke, dumme og kloge. 

Men det er simpelt. Husker du, da internettet var nyt og vi holdt kurser i IT? 

Det er det, der er tale om. Adgang til samfundet. 

For demokrati er intet, uden at man kan deltage. 

 

Det handler om lavpraktisk adgang. 

Dit internet ryger? Brug vores. 

Scanner? Vi har en stående. 

Vil du 3D printe dit eget fjæs på en yo-yo? Det gør vi bare! 

 

 Det handler om fri tale. Vi må ikke fravælge bøger af politiske grunde. 

Lige meget hvor dumme vi, som mennesker, syntes Hitler og Mao er, skal vi have dem stående. 

Og det har vi. 

For der skal være lige adgang til holdninger. 

Også de uspiselige. 

For hvem skal gøre sig til herre over det? 

Derfor har vi alt.  

Maxim, Washington Post, Børsen? 

Gratis. Hjemmefra.  

 

Det handler om at give mulighed for at få indflydelse. 

Man siger, at viden er magt, og viden, det er os. 

 Vi står klar, og hvis du vil, henter vi alt det, du har brug for.  

Selv hvis vi skal bestille det fra Amerika. 

Du kan jo også prøve at ændre verden uden. 

Men hvad er konsekvenserne? 

Ændrer du faktisk det, du vil?  

 

Hvis du tror, at jorden er flad, så kan du ikke blive astronaut. 

Fake News, mirakelkure og konspirationsteorier. 

Man skal nok ikke stole på alt, hvad man hører. 

Men det kan være svært at skelne. 

Så lad os være din guide i virvaret. 

Vi har set på nok bøger til at kende faresignalerne. 

 

Det handler om Dannelse. Stort ord. 

Og vi gør det småt. Eller lader de små prøve det. 

For man lærer ved at være. 

For eksempel ved at slå med sværd sammen med fordums konger. 

Rollespil, insektspisning og bøger. Så er læring sjovt. 

Og vi giver plads til holdninger, interesser og verdenssyn. 

Gustav har en holdning til selvværd. Finland til uafhængighed. Og bibliotekarer til det meste. 

Alt det kan du høre om hos os. 

Eller måske noget eksotisk? 

Merete Pryds Helle taler om bøger. 

Og Du? Har Du noget, Du vil dele?  

Tal med os. Vi har scenen. 

 

Vi er et værktøj, en hjælpende hånd og en støtte, når du ikke kan komme videre. 

Vi er her, så alle har de samme muligheder. 

Og mulighederne er endeløse.  

 

Vi er mere, end du tror. 


