Ny undersøgelse: Folkebiblioteket er en milliardgevinst for samfundet
Seks milliarder kroner. Så meget bidrager de danske folkebiblioteker med til dansk økonomi. Det viser en ny
undersøgelse, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker offentliggør i morgen. Det er første gang, at danske
folkebibliotekers samfundsøkonomiske værdi er blevet beregnet, og mest opsigtsvækkende er det, at
folkebibliotekerne direkte biddrager med 2 mia. til BNP på uddannelsesområdet.
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med Copenhagen Economics udarbejdet en rapport,
der for første gang påviser hvilken samfundsøkonomisk værdi, folkebiblioteket biddrager med. Og resultatet
er signifikant: Biblioteket er en rigtig god forretning.
Leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker Lotte Hviid Dhyrbye forklarer:
”Biblioteket er gået fra at være en institution, der næsten udelukkende udlåner bøger, til at være en
borgerinstitution, der er meget mere end bøger. Biblioteket er som regel blevet vurderet på parametre som
antal udlånte bøger, borgertilfredshed mv. Vi har derfor lavet denne økonomiske analyse af folkebibliotekets
økonomiske effekt på mere traditionelle makroøkonomiske parametre. Det resultat, rapporten når frem til,
bør lede til en vigtig diskussion af, hvorledes vi prioriterer vigtige kulturinstitutioner som folkebiblioteket”.
Og potentialet for folkebiblioteket er endda større end de seks milliarder:
”Gevinsten på to mia. kroner kan i dag ses som et udslag af den grundydelse, som folkebiblioteket leverer i
form af at børns læselyst øges gennem en lang række aktiviteter. Dette indikerer, at bibliotekerne vil kunne
videreudvikle deres tilbud og dermed stimulere børns læselyst endnu mere med en højere BNP-effekt til
følge. Et oplagt sted at starte er eksempelvis et øget samarbejdet med skolerne. Potentialet er derfor langt
større i fremtiden” siger partner i Copenhagen Economics Christian Jervelund.
Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen glæder sig over undersøgelsens resultat: ”Vi har
altid vidst, at det er en god forretning at have folkebibliotekerne. Nu har vi fået nogle af Danmarks skarpeste
økonomer til at udregne hvor god en forretning, folkebibliotekerne i virkeligheden er. Seks mia. er rigtig
mange penge, så spørgsmålet er nu ikke, hvorvidt vi har råd til at investere i bibliotekerne, men hvorvidt vi
har råd til at lade være. ”
Undersøgelsen offentliggøres på konferencen ”Bibliotekerne – kan det betale sig? ”, der afholdes i
Industriens Hus den 20. januar kl. 10:00. På konferencen vil bl.a. Lisbeth Zornig, Morten Hesseldahl, Pelle
Gulborg Hansen m.fl. deltage.
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