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Biblioteket sørger for, at Danmark læser 
76 % af befolkningen mener, at biblioteket er med til at få folk til at læse, og over halvdelen har 
personligt oplevet, at biblioteket har givet dem lyst til at læse, viser ny undersøgelse 

Blandt ældre over70 er det hele 2 ud af 3, som angiver biblioteket som en vigtig årsag til, at de 
læser. 

Undersøgelsen er lavet for Danmarks Biblioteksforening af Epinion og Moos-Bjerre Analyse. 

”Læsning er både vigtig for den personlige dannelse og for den demokratiske samtale. Vi lærer 
mere om os selv når vi læser, og rigtig mange bruger litteraturen som afsæt til gode samtaler, der 
også er med til at udvikle vores demokratiske forståelse. Derfor glæder det mig rigtig meget, at så 
mange i undersøgelsen fortæller, at biblioteket spiller en stor rolle for dem i forhold til at læse.” 
siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen. 
 
I Dansk Forfatterforening glæder man sig også over undersøgelsen: 
”Som forfattere er vi også rigtig glade for bibliotekernes indsats for at få folk til at læse mere. Det 
betyder meget, både for den enkelte forfatter og også for hele samfundet” siger formand Jakob 
Vedelsby. 

Særligt de yngste og de ældste aldersgrupper vurderer, at biblioteket har bidraget positivt til at få 
dem til at læse. 58 % blandt de 15-19 årige og 64 % blandt folk over 70 år 
 
”I bibliotekerne ser vi det som en meget vigtig opgave fortsat at give borgerne en masse positive 
læseoplevelser, og samtidig udvikle bibliotekstilbuddet, så både den unge som den ældre 
generation også fremover kan få gode læseoplevelser med hjem fra vores fælles folkebibliotek” 
slutter Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen. 

For flere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening 
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985 
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230 

                                

 

Fakta 

76 % af befolkningen mener, at biblioteket er med til at få folk til at læse 

51 % har personligt oplevet, at biblioteket har givet dem lyst til at læse 

2 ud af 3 over 70 år angiver biblioteket som en vigtig årsag til at de læser 

Undersøgelsen er lavet for Danmarks Biblioteksforening – db.dk 

 


