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indkøbsaftaler og et mangfol-

digt tilbud af e-bøger og andet

digitalt materiale til borgerne.

Det er derfor glædeligt, at vi

nu har fået organisationen på

plads og fået ansat en sekreta-

riatschef. Jeg ser frem til, at vi

i løbet af efteråret sammen

finder nye modeller for det di-

gitale folkebibliotek. 

Det er vigtigt, at vi i udviklin-

gen af biblioteket tager afsæt i

borgernes behov, og at vi laver

digitale løsninger, der appelle-

rer til nye brugergrupper. For-

årets undersøgelse af ikkebru-

gerne på Fyn viser netop, at

folkebiblioteket har et stort

potentiale i at betjene nye bru-

gergrupper. Til efteråret kom-

mer den landsdækkende kul-

turvaneundersøgelse. Den vil

sandsynligvis vise forskydnin-

ger i kulturforbruget og indi-

kere, hvilke brugergrupper fol-

kebibliotekerne især kan prio-

ritere.

I Kulturstyrelsen er vi som

nævnt i sidste nummer ved at

udarbejde en samlet kommu-

nikationsstrategi, der skal styr-

ke den brede dialog med alle

interessenter i kultursektoren.

Som led i dette arbejde har vi

valgt at prioritere vores digita-

le kommunikationsplatform

og undersøger derfor i øjeblik-

ket alternativer til den trykte

udgave af Bibliotek og Viden.

Med kulturminister Uffe Elbæks ord er ti-

den nu inde til at give det kulturpolitiske

område et digitalt gennemsyn. I kronik-

ken Den nye kulturpolitiske dagsorden i Po-

litiken den 9. september 2012 rejser mini-

steren bl.a. debatten om danskernes nye

kulturelle forbrugsmønstre og håndterin-

gen af borgernes klare forventning om fri

og hurtig digital adgang til alt, hvad hjer-

tet begærer.

På biblioteksområdet har bibliotekernes

rolle som leverandør af såvel fysisk som

digitalt indhold og services været til gen-

stand for heftige diskussioner i både fagli-

ge kredse og i medierne. Især har de kon-

krete udfordringer vedrørende biblioteks-

udlån af e-bøger været på dagsordenen

den seneste tid. 

Debatten peger særligt på to forretnings-

mæssige udfordringer: at e-bøgerne belas-

ter bibliotekernes økonomi, og at udlån

af e-bøger kan undergrave salget hos for-

lagene.

Det letteste ville måske være at sige, at

bibliotekerne blot skal undlade at udlåne

e-bøger. Men det er jo ikke altid, de lette

løsninger er de bedste. E-Reolen viser net-

op, at borgerne er glade for tilbuddet.

Derudover kan e-bogen på længere sigt

være en bedre og billigere løsning for bib-

liotekerne end den fysiske bog. Forlagene

kan forhåbentlig også se de fordele, der

kan være ved at samarbejde med bibliote-

kerne, dels i forhold til udbredelse af e-

bogen, dels i forhold til bibliotekernes

rolle som formidlere af også den lidt

smallere litteratur. 

Når det er sagt, er det naturligvis også

klart, at det ikke er – og aldrig har været –

bibliotekernes opgave at underminere det

kommercielle marked. Ligesom det ikke

er bæredygtigt, at e-bogs-udlånene slår

bunden ud af bibliotekernes økonomi.

Sidst men ikke mindst vil borgerne ikke

nødvendigvis give afkald på den fysiske

bog, blot fordi de har adgang til e-bogen.

Vi står altså i et klassisk dilemma, som

bedst løses ved gensidig respekt samt vil-

je og lyst til at tænke i nye samarbejds- og

forretningsmodeller. 

Der er derfor lagt op til en række spæn-

dende, engagerede diskussioner, når det

udvalg, kulturministeren har nedsat til at

komme med forslag til en reformering af

biblioteksafgiften på 170 mio. kr., går i

gang med efterårets drøftelser. Udvalget,

der ud over Kulturstyrelsen og Kulturmi-

nisteriet består af repræsentanter fra

Dansk Forfatterforening, Danske Skønlit-

terære Forfattere, Danmarks Biblioteks-

forening samt et medlem med forsknings-

mæssig baggrund, skal komme med for-

slag til, hvordan biblioteksafgiften gøres

tidssvarende, så den ud over de fysiske

bøger også kommer til at afspejle biblio-

tekernes brug af e-bøger. Der er ingen

tvivl om, at debatten vil spænde vidt. Jeg

ser frem til samarbejdet med udvalget.

Ligeledes er der behov for prioriteringer

på det enkelte bibliotek og et bredere ud-

bud af e-bogs-titler, så udlånet ikke er be-

grænset til de bestsellere, forlagene lever

af. Endelig er der behov for digitale tjene-

ster, der er så gode, at de kan erstatte nog-

le af de tilbud, brugerne kender fra det fy-

siske bibliotek.

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et

vigtigt redskab til at fremme udviklingen

af disse løsninger ved bl.a. at sikre gode

K O M M E N T A R

DIGITALE TJENESTER MED BRUGERFOKUS
Anne Mette Rahbæk Warburg, direktør



Som nyudpeget formand for koor-
dinationsgruppen har du en stor
udfordring foran dig. Hvorfor har
du valgt at lægge dine kræfter i
det her arbejde? 
Det har jeg, fordi jeg synes, det

er vigtigt, at bibliotekerne har

et digitalt tilbud. Digitale til-

bud har relevans for borgerne

og skal hænge sammen med

de fysiske steder. Det er vigtigt,

at vi får en koordinering på

opgaven, og at bibliotekssek-

toren deltager i udviklingen.

En digital løsning er afgørende

for bibliotekernes fremtid. Så

jeg gør det, fordi jeg er fagligt

engageret i bibliotekerne. 

Hvordan ønsker du at sætte 
dit præg på arbejdet?
Jeg vil gerne medvirke til, at

der kommer en mere åben

proces omkring Danskernes

Digitale Bibliotek (DDB), og til

at der kommer en ordentlig

forankring i biblioteksverde-

nen. Jeg er også meget op-

mærksom på, at der er en øko-

nomisk realitet om vedvaren-

de ressourcebesparelser i kom-

munerne, som jeg ikke synes,

der er taget højde for i ramme-

betingelserne for DDB. Samti-

dig er det også vigtigt for mig,

at bibliotekerne ikke havner i

den fælde, som kommunerne

som helhed er havnet i med

KMD som systemleverandør;

en situation, hvor man ben-

hårdt forsøger at bryde et de

facto-monopol. Den strategiske fejl må vi

ikke begå. Desuden mener jeg, at det er

strategisk vigtigt at sikre den decentrale

udviklingskraft i et vist omfang. Det er

vigtigt, at vi deler det, der er udviklet.

Derfor er jeg varm tilhænger af Open

Source og ideologien bag. 

Endelig er der en lidt mere akademisk til-

gang, som handler om at få defineret,

hvad et digitalt bibliotek er. Der er et hav

af forskellige forestillinger herom blandt

biblioteker og biblioteksinteressenter. Det

vil jeg gerne være med til at give et bud

på. Noget af det, man kan støtte sig til, er

seks hovedelementer, der er defineret i

EU's netværk DELOS, også kaldet Net-

work of Excellence on Digital Libraries’. DE-

LOS’ strategi handler om håndtering af

indhold, og om hvordan brugerne intera-

gerer med systemerne. 

Hvad er bibliotekernes rolle i samarbejdet?
Jeg ser bibliotekerne som deltagere, både i

en demokratisk proces og i udviklingen af

DDB. Når man beder folk om at være

med, skal de også have indflydelse. Det er

ikke nok, der er gennemsigtighed i be-

slutningerne, og at der sidder en styre-

gruppe og siger: “Værsgo – det her må I

gerne se”. Jeg forestiller mig, at bibliote-

kerne skal inddrages i selve strategiarbej-

det. Her synes jeg, vi har gode erfaringer

fra arbejdet i den gamle koordinations-

gruppe for netbiblioteker, hvor vi for ek-

sempel holdt åbne seminarer for bibliote-

kerne, når der skulle lægges strategi. Det

var værdifuldt. Efter min bedste overbe-

visning kan man ikke lave en sådan ud-

vikling, uden at bibliotekerne er med i

det. Et andet element er, at der faktisk fo-

regår konkret udvikling decentralt. Det
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>> www.bibliotekogmedier.dk/emneord/digitaludvikling

Gitte Smed

fede kunne være, hvis man kunne kanali-

sere de gode idéer, der bliver skabt rundt

omkring, ind i et framework for DDB, så

alle kunne dele det – og at vi får en anden

finansieringsmodel, også for at minimere

omkostningerne. Det kræver selvfølgelig

en forudgående strategi, så det passer

med kommissoriet for DDB. Jeg forestiller

mig, at der i DDB-regi kan udbydes en

række udviklingstemaer, og at der følger

midler med, som i sidste ende kan kom-

me alle biblioteker til gode. Det er den fo-

restilling, jeg har om, hvordan DDB kun-

ne komme til at fungere. 

Så er der den anden side af samarbejdet,

der handler om licensforhandlinger og li-

censadministration i DDB. Jeg synes, det

er fornuftigt at koordinere forhandlinger

nationalt i et professionelt centralt licens-

kontor med ansvar for forhandlingerne.

Samtidig er det ekstremt vigtigt, at for-

handlingerne nyder opbakning i bibliote-

kerne, når de skal foretages. Er forhand-

lingerne ikke forankret i bibliotekernes

behov og kommunernes økonomiske mu-

ligheder, vil et licenskontor blot svæve

over vandene uden fornemmelse for,

hvad der betyder noget i bibliotekerne. 

Hvilke diskussioner brænder du for 
at facilitere i sektoren?
Jeg synes, at diskussionen om at stille ind-

hold til rådighed er en hovedproblema-

tik. Vi mangler reelt indhold. Det er dis-

kussionen om, hvordan man afløser den

gamle biblioteksmæssige forretningsmo-

del, hvor alle kapacitetsomkostninger er

afholdt forud for det fysiske udlån, og der

ikke er udgifter forbundet med udlånet –

fordi de er finansieret. Det handler om
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I N T E R V I E W

et eksempel på nøjagtig samme afløs-

ningsproblematik som i overgangen mel-

lem de fysiske og digitale materialer. For-

fatterne vil stadig have fysiske bøger på

bibliotekerne og kan argumentere for,

hvorfor de fortsat skal have penge. Hvis

der ikke kommer nye penge til, er man

nødt til at tage fra den pulje, der finansi-

erer forfatternes biblioteksafgift.

Hvorfor skal bibliotekerne melde sig ind i DDB?
Jeg tror, DDB er enormt vigtig ud fra en

strategisk tænkning om bibliotekernes

betydning som samfundsinstitution og

for fremtiden. Bibliotekerne skal have

mulighed for at stille digitalt materiale til

rådighed på de smartest mulige platforme

så smidigt som muligt for borgeren. Det

er klart, at der er økonomiske omkostnin-

ger forbundet med denne indsats. Men

det er en vigtig investering i biblioteker-

nes fremtid. Ellers mister de relevans som

institution. Der er fint, at vi har huse og

analoge medier, men skal bibliotekerne

som samfundsinstitution fremover have

betydning, skal det være med et varieret

tilbud. 

Hvad er perspektivet i DDB i forhold til 
et helt almindeligt bibliotek?
Først og fremmest at sikre, at biblioteket

har relevant indhold. Det er et spørgsmål

om at finde den rette balance mellem en

markedsdrevet medieindholdsudvikling

og det, der giver samfundsmæssig nytte.

Set ud fra en enkeltbrugers synspunkt er

det vigtigste, at man kan få ad-

gang til indhold. Men det er,

ud fra en samfundsmæssig

vinkel, også vigtigt, at biblio-

teket kan berige menneskers

liv. Ikke kun med kulturople-

velser, men med masser af

læring og dannelse. Vi taler

om tabet af sammenhængs-

kraft i samfundet, og både det

faktuelle og det fiktive univers

giver mulighed for at skabe

sammenhængskraft. Hvis fo-

kus kun er på den markeds-

drevne del, mister vi noget

som samfund. Konkurrencen

om opmærksomhed er sinds-

sygt høj, og det betyder, at

man sagtens kan fortabe sig i

trenden og det, der sælger.

Som samfundsinstitution har

bibliotekerne en interesse i at

levere kvalitet. Vi kan ikke

tvinge noget ned i halsen på

folk, men vi skal gøre indhol-

det interessant og attraktivt.

Vi har forpligtigelser over for

alle – og det er det enormt

spændende at prøve at finde

de rette formater til. 

Det er for eksempel noget af

det, vi lærer igennem vores

medborgeraktiviteter, som be-

gyndte i Vollsmose og Gelle-

rup, men som nu er en generel

aktivitet i bibliotekerne. Det

den gamle forretningsmodel, sat over for

den digitale verden, hvor man har nul ka-

pacitetsudgifter up-front, men hvor der i

stedet er en enorm variabel omkostning.

Problemet er, at mange politikere ikke

forstår, man ikke bare kan afløse det ene

med det andet, når det fysiske udlån fal-

der. “Hvorfor kan I ikke købe mere digi-

talt”, spørger politikerne. Det kan være

vanskeligt at forstå, hvorfor bibliotekerne

ikke bare kan købe nogle flere e-bøger,

når udlånet falder. Så enkelt er det des-

værre ikke – det koster hverken mere eller

mindre, hvis udlånet falder, da omkost-

ningerne ligger i selve det at stille en ud-

lånskapacitet til rådighed. Så enten skal

sektoren tilføres nogle flere penge, eller

også skal man lukke nogle huse. 

Handler det også om en 
omstilling af bibliotekerne?
Ja, man kan sige, at omstillingen går ud

på, at siden slutningen af 70’erne, hvor

der var over 1200 biblioteksfilialer – og

frem til nu, hvor der er lidt over 400 – er

sket en kapacitetstilpasning. Jeg tror dog

desværre ikke, den har set sin slutning.

Nu tror jeg ikke på, at alt bliver digitalt:

Bøgerne vil fortsat være der, og der vil

fortsat være efterspørgsel på trykt materi-

ale. Men uden den fylde, det har i dag. Og

aktiviteten omkring de fysiske bøger, som

stadig er langt den største på biblioteker-

ne, vil fortsat have en vis fylde.  

Lige nu har vi ca. 1000 fysiske udlån pr.

digitalt udlån på bibliotekerne. Og det er

jo ikke, fordi der ikke er interesse for det

digitale, men fordi vi ikke har penge til at

skabe den digitale overgang. For det ville

betyde, at vi skulle lukke noget af det, der

stadig er brug for – vi skulle lukke mange

flere biblioteker og hælde pengene over i

det digitale. Trænger vi så ikke snart til en

ny bibliotekslov? Forarbejdet til den eksi-

sterende bibliotekslov blev lavet i midten

af 90’erne. Det er lang tid siden. Præmis-

sen var på daværende tidspunkt, at sekto-

ren skulle tilføres penge. Men der skal og-

så tales ny lovgivning af andre årsager.

Når vi taler indhold, gælder det i den grad

også biblioteksafgift til forfattere. Her er

>> www.bibliotekogmedier.dk/genvej/ledermode
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målrettede er netop noget af

det, konceptet for serviceori-

enteret arkitektur kan, når vi

taler digitalt indhold. Man

kan lave nemme værdiberige-

de services, som præcis går ind

og rammer mindre målgrup-

per eller særlige situationelle

målgrupper. Det har vi arbej-

det med, og til en vis grad haft

succes med. For eksempel har

vi lagt relevant indhold ind på

gymnasiernes hjemmesider.      

Der er mange forskellige inte-

ressegrupper. Småbitte grup-

per med særinteresser, hvor

man ifølge principperne bag

Long tail-teorien vil kunne ud-

nytte både bredden og dybden

i bibliotekernes samlinger.

Grundtanken i denne teori er,

at efterspørgslen på de mindst

populære produkter samlet set

overstiger efterspørgslen på de

populære produkter. Hvis du

tager en graf over “the long

tail”, kan du se, at når de min-

dre populære produkter i ha-

len stables – så fylder de mere.

Hvordan adresserer vi det? Vi

har teknologierne til rådighed,

og med DDB kan vi levere ser-

vices til den slags interessefæl-

lesskaber. Tag for eksempel

Rasmus Seebach, han er en in-

teressant figur: Der er lavet en

film om ham, der er musikken

og faderen var en spændende

person. Som bruger af DDB,

kunne man forestille sig at in-

teressegrupper lavede mash-ups, der kom-

binerede data fra “the long tail” og lod

andre brugere få andel i det.  

Hvilke kommentarer har du til 
diskussionen om omkostningen på 5,1 kr. 
pr. indbygger til finansiering af DDB?
Jeg synes, det må være vigtigt for DDB at

kunne præsentere overbevisende busi-

ness-cases for kommuner af forskellige

størrelser. Vi kunne sige: “Det her er jeres

value. Det er her, I kan hente en del af fi-

nansieringen”. Det kan blive vanskeligt

med de 5,1 kr. Jeg ved ikke, hvor jeg skul-

le hente de godt 2 mio. kr. her i Aarhus.

Der skal saves noget af de 5,1 kr., og så

skal man vise, at der kan hentes noget

ved at trykke på en knap, og så står hjem-

mesiden og blinker. Det er genialt. Der

skal udvikles på det hele tiden, og det bli-

ver der. På den måde kan de 5,1 kr. legiti-

meres, og det er en vigtig øvelse.     

Hvad skal der ske 
i den kommende tid?
En af de første ting, jeg gerne vil sætte i

gang, er en økonomisk analyse af DDB’s

budget. De estimerede omkostninger på

ca. 44 mio. kr. er efter min mening alt for

høje. Det bliver helt sikkert det første, jeg

vil tage hul på. Desuden er der relationen

til TING, og så selvfølgelig hvad der ligger

af udviklingsmæssige tiltag fremadrettet.

En anden ting, der er vigtig, er at arbejde

for, at faggruppernes udvikling ikke fore-

går i en lukket kreds, men er inddragende

for kommunerne. En prædefineret top-

down-struktur understøtter i reglen ikke

communities, så der er nogle strukturelle

ting i tilrettelæggelse af faggruppernes ar-

bejde, der skal gennemtænkes.  
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>> www.bibliotekogmedier.dk/emneord/bogstart

Hvordan ser du DDB 
i et internationalt samarbejde?
Jeg har flere gange haft kontakt med med

John Palfrey, som tidligere var tilknyttet

Digital Public Library of America (DPLA).

Scoopet i den amerikanske model ligner

et Europeana, og det er jo ikke det, vi vil

med DDB. Det er noget helt andet. Jeg sy-

nes, det kunne være interessant at have

dialog med DPLA og med andre, om hvad

der foregår andre steder i verden. 

I New Zealand har de lanceret en metada-

ta-brønd – og er interesseret i nogle af de

samme ting og strukturer, som dem vi i

Danmark er førende med i verden. Så jeg

ser nogle muligheder rundt omkring, og

jeg oplever en kæmpe interesse for det

her setup, for teknologien bag, og hvad

den kan afstedkomme. 

Jeg var på den årlige IFLA-konference og

hørte et oplæg om e-bøger, og hvorfor det

er vigtigt, at bibliotekerne erobrer interes-

sen tilbage. Både for de metadata, der

knytter sig til dem, og for forretningsmo-

deller. I USA er de hængt op på overdrive-

modellen, og bibliotekernes store opgave

derovre er at få magten tilbage. Vi har et

meget bedre setup. Du kan downloade en

e-bog og koble den til indhold fra andre

kilder og brugerskabt information. Der

mener jeg, at vi i Danmark har mulighed

for at berige resten af verden. Både tænk-

ningen og de muligheder, der ligger i den.

Det betyder ikke, vi skal være blinde for

de muligheder, der ligger andre steder –

men det betyder, at vi skal have en dialog

om, hvem fanden der gør noget på den

her front.    

Kort om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) 
DDB er et driftsfællesskab, der består af folkebiblioteker og staten. Samarbejdet skal omfatte indkøb af netbaserede materialer, håndtering
af metadata, drift og udvikling af teknisk infrastruktur og af udvalgte fælles formidlingsinitiativer. Den fælles infrastruktur består af en da-
tabrønd med linked data, berigende data (brugerskabte data, anbefalinger, anmeldelser, forsider), søgning, national og lokal præsentation
på internettet, ERMS (Electronic Resource Management System) og adgangsstyring (proxy, autentificering, rettighedsstyring). 

Sekretariatschef Glenn Leervad-Bjørn er ansat af styregruppen og starter 1. oktober. Glenn Leervad-Bjørn har tidligere arbejdet som en-
hedschef i sundhed.dk’s sekretariat og i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 

Læs mere om DDBs organisering og opgaver på hjemmesiden.

Om Rolf Hapel
Rolf Hapel har været forvaltningschef for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune siden 2006. Rolf Hapel var medlem af koordinations-
gruppen for netbiblioteker, indtil det blev nedlagt i foråret 2012 og er netop udpeget af Kulturstyrelsen og KL til posten som formand for
DDBs koordinationsgruppe.  



Puder fra projektet “I pilLOVE Aarhus” duk-
ker op på overraskende steder i byrummet
som en metafor for Aarhus



Biblioteket er til for alle, men

det er også til for den enkelte –

det gør bibliotekerne godt i at

skrive sig bag øret, ikke mindst

når det gælder de digitale til-

bud. I en tid, hvor sociale me-

dier og web 2.0 er blevet en

stor del af hverdagen, forven-

ter vi, at relevant information

automatisk kommer dumpen-

de, og vores personlige behov

og interesser i stigende grad er

i centrum, når vi færdes digi-

talt. Hvis bibliotekernes hjem-

mesider og digitale tilbud fort-

sat skal fremstå som relevante,

skal tendensen omfavnes.

Det er kongstanken bag perso-

naliseringsprojektet Mine Ting.

Når man logger ind på sit bib-

lioteks webside, vil den ople-

ves som et skræddersyet per-

sonligt univers, hvor de præ-

senterede biblioteksmaterialer,

formidlingsartikler og arrange-

menter tager udgangspunkt i

ens præferencer og valg. Ud-

viklingsarbejdet er i fuld gang,

og fra oktober vil Mine Ting

kunne opleves på Frederiks-

berg Kommunes Bibliotekers

nye webside. 

Mere om Mine Ting
Med Mine Ting får man en per-

sonlig side, hvor man som no-

get nyt vil kunne se en over-

sigt over sine tidligere lån, for-

uden de statusinformationer,

man allerede kan se i dag. Man

kan lave huskelister med ud-

valgte materialer, f.eks. sine

yndlingsbøger eller materialer

til en studieopgave, og dele

dem med andre. Man kan følge bestemte

emner, andre brugere eller forfattere, man

interesserer sig særligt for, og automatisk

blive notificeret, når der er nyt. 

Websiden præsenterer automatisk inspi-

rerende indhold i forlængelse af ens akti-

viteter. Søgeresultaterne tilpasses også,

f.eks. vil de bøger, man aktivt har blacklis-

tet ikke blive vist. Mine Ting vil være til-

gængelig på tværs af platformene, så man

altid oplever en personlig side, uanset om

man logger ind via mobile enheder eller

pc’en. 

Projektet udvikler lige nu flere af disse

idéer, mens nogle endnu er på tegnebræt-

tet. Det skal bemærkes, at flere af funkti-

onerne naturligvis kræver brugerens akti-

ve samtykke.

Danskernes Digitale Bibliotek og Mine Ting
Løsningen implementeres i første om-

gang i ding2tal, TING-fællesskabets natio-

nale bibliotekswebsite samt på Frederiks-

berg og Gentofte Biblioteks websider, der

ligesom ding2tal er baseret på Drupal

CMS og Ding2-koden. 

Alle biblioteker vil kunne koble sig til

løsningen, da den udvikles efter SOA-

principper, og koden gøres frit tilgænge-

lig. Da alt tyder på, at ding2tal bliver

DDB’s fælles bibliotekswebløsning, vil Mi-

ne Ting også blive en del af DDB. 

Det er en udfordring at finde en egnet for-

retningsmodel for løsningen, da de delta-

gende biblioteker ikke forventer at kunne

løfte opgaven med drift og udvikling ale-

ne, når projektet er afsluttet. Derfor anbe-

faler projektgruppen, at DDB får ejerskab,

og at den løbende drift og udvikling fi-

nansieres af midlerne til DDB, med den

begrundelse, at Mine Ting implementeres

i ding2tal, og at DDB har kræfterne til at

Et skræddersyet digitalt bibliotek til alle

Kasper Hagel Madsen, Frederiksberg Kommunes Biblioteker

Det skal være slut med standardhjemmesider! Et projekt, ledet af Frederiksberg Kommunes Biblioteker, gør
i stedet bibliotekets hjemmeside til et personligt univers, skræddersyet til den enkelte bruger

understøtte forankring af denne type na-

tionale digitale tilbud.

Projektets udvikling koordineres løbende

med TING for at sikre, at løsningen passer

til ding2tal, og at koden overholder SOA-

principper og Open Source-standarderne i

TING-fællesskabet. 

Det har været et vigtigt succeskriterium

og samtidig en stor udfordring at udvikle

løsningen efter åbne standarder.

Men det giver en væsentlig fordel, da det-

te bl.a. er med til at sikre, at man kan til-

gå sin personlige side fra andre platforme,

og at løsningen smidigt kan implemente-

res i andet end Ding2-baserede websider.

Projektpartnere 
Frederiksberg Kommunes Biblioteker er pro-
jektejer og initiativtager. Bibliotekerne i Aar-
hus, Lyngby-Taarbæk, København, Gentof-
te, Billund, Vejle og Helsingør deltager. Ho-
vedleverandør er webbureauet b14, og fir-
maerne Axiell og Moos-Bjerre er involveret. 

Projektet afsluttes med udgangen af 2012. 

Læs mere på 
ting.dk/groups/personaliserings-projekt

T E M A : DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK
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På de efterfølgende sider præsenteres en håndfuld af de projekter, der med støtte fra 
Netbibliotekspuljen, er sat i værk for styrke udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek 



Indholdskanalen: national med individuelle muligheder

Dorthe Brandt Larsen, Aarhus Kommunes Biblioteker

Med Indholdskanalen 2.0 får alle danske

biblioteker mulighed for at samle deres

markedsføring på infoskærme ét sted. Det

enkelte bibliotek bestemmer selv, hvad

man ønsker at vise på sine skærme, da

visningen sker via et website og styres

med tags. På den måde kan man kombi-

nere indholdet helt, som man ønsker, og

tilpasse indholdet til egne skærme og lo-

kale behov.

Massiv, landsdækkende markedsføring 
Indholdskanalen 2.0 bliver en national

infrastruktur, der kan danne base for og

ramme om alle danske bibliotekers for-

midling på infoskærme. Der bliver tale

om massiv markedsføring af biblioteker-

nes samlede tilbud samt nyheder og bor-

gerrelevant information fra eksterne kil-

der. Indholdskanalen 2.0 synliggør ikke

mindst de netbaserede materialer for bor-

gerne. 

Temaer og nationalt og lokalt indhold
Indholdskanalen 2.0 danner ramme om

tre spor: 

• Indhold produceret af redaktører 

(temakanaler med årshjul)

• Indhold fra feeds af national relevans 

(f.eks. Litteratursiden, Palles Gavebod, 

DR, Borger.dk)

• Lokalt produceret indhold (f.eks. arran-

gementer på et lokalt bibliotek).

Redaktionen skal vokse 
og bredes ud geografisk
Redaktørkorpset for Indholdskanalen 2.0

vil i første omgang bestå af projektpart-

nerne, men tanken er, at det med tiden

skal udvides. Redaktørerne skal have fo-

kus på specifikke temaer, der kører i tre

måneder ad gangen, og som kan benyttes

af alle biblioteker. Der er tale om et fælles

formidlingsinitiativ, der starter i det små,

men som skal vokse sig større, efterhånd-

en som flere biblioteker deltager. Hensig-

ten er, at der gennem samarbejdet kan

dannes en stor redaktionsgruppe, der bå-

de løfter opgaven i flok og er geografisk

spredt, så der bliver produceret indhold,

der er relevant for alle.

Teknikken sikrer brugervenlighed
Indholdskanalen 2.0 kommer til at bestå

af både oprettelse og administration af

indhold samt visning på skærmene. Det

er således en totalløsning, som alle bibli-

oteker kan vælge at benytte sig af. Det er

vel at mærke en løsning, der ikke kræver

nogen som helst form for installation, da

både oprettelse, administration og vis-

ning af slides/elementer foregår via et

website. Visningen er også blot en brow-

ser, der sættes til at køre i fuld skærm og

viser indholdet på infoskærmene.

Indholdskanalen 2.0 og 
Danskernes Digitale Bibliotek
I overensstemmelse med tankerne om

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) kan

indholdet til skærmene være med til at

øge opmærksomheden på alle de materi-

aler, fysiske såvel som netbaserede, som

bibliotekerne stiller til rådighed for bor-

gerne. Det giver mulighed for at professi-

onalisere markedsføringen, ikke mindst

for de nationale tjenester, og dermed styr-

ke det budskab, der udsendes. 

Forretningsmodel
Forretningsmodellen skal undersøges og

besluttes af projektets styregruppe. Det

bliver sandsynligvis en model, der bety-

der, at alle, der benytter indhold fra og

opretter indhold via databasen, er med til

at betale for driften. Open Source CMS-

systemet Drupal udgør den tekniske plat-

form, og det betyder, at alle kan være med

til at udvikle videre på systemet. Styre-

gruppen vil tænke fremadrettet, så al ud-

En national spørgeskemaundersøgelse er lige nu i gang. Undersøgelsen skal vurdere behovet for og tilslut-
ningen til en national totalløsning, som beskrevet i denne artikel. Der kan derfor ske justeringer og ændrin-
ger i projektet på baggrund af undersøgelsens resultat
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vikling ikke placeres hos en

enkelt leverandør, men således

at der kan videreudvikles nye

funktionaliteter på tværs af

bibliotekerne.

Erfaringer skal bringe os videre
Indholdskanalen 2.0 bygger

på erfaring med indhold til in-

foskærme i det tidligere pro-

jekt Indholdskanalen og pro-

jektpartnernes erfaringer med

indhold lokalt. Bibliotekerne

benytter på nuværende tids-

punkt vidt forskellige systemer

til at vise slides på skærme, der

markedsfører deres lokale ind-

hold, men også nationalt ind-

hold som netbaserne. Med

den nye Indholdskanalen 2.0

er målet at udbrede et tilbud,

der lever op til alle danske bib-

liotekers behov, uanset om

biblioteket er stort eller lille,

og uanset hvor det ligger geo-

grafisk. 

Det er styregruppens håb og

forventning, at Indholdskana-

len 2.0 ligesom TING bliver et

stort community, hvor alle de-

ler indhold og trækker på hin-

anden på både den indholds-

mæssige og udviklingsmæssi-

ge front.

Projektpartnere
Aalborg Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Gladsaxe Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Silkeborg Bibliotekerne.

Projektet løber til 1. april 2013.

Læs mere på indholdskanalen.dk



Et Open Source-baseret styre-

system og tilhørende pro-

grammer skal ikke blot give

bedre brugeroplevelser, men

også gøre det nemmere for

bibliotekerne at administrere

deres computere. 

Bibliotekerne i landets kom-

muner har gennem flere år

håndteret deres publikums-

pc’er på vidt forskellige måder,

og lokalt bruges der ressourcer

på opdateringer og licenser til

såvel styresystemer som soft-

warepakker. Projektet bibOS2

handler om at udvikle en Op-

en Source-platform, som skal

tilbyde landets biblioteker en

moderne og kosteffektiv måde

at drive publikums-pc’erne på.

Første skridt i retning af en

Open Source-løsning til publi-

kumsmaskinerne blev taget

med bibOS1. Med bibOS2 tages

næste skridt, og målet er her

en driftssikker løsning, som

kan udbredes til endnu flere

biblioteker landet over.

En fælles Open Source-løsning 
til 5000 publikums-pc’er
I første omgang implementeres løsningen

på 10 biblioteker med i alt 350 pc’er. Fo-

kus for projektet er dog at udvikle en fæl-

les Open Source-løsning til bibliotekerne,

som kan anvendes af potentielt 5.000

publikums-pc’er og dermed understøtte

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og

perspektivet om en fælles biblioteksprofil.

Med bibOS2 bliver det muligt for bibliote-

kerne at styre deres publikums-pc’er cen-

tralt. Forestil dig, at du kan ændre pau-

seskærmene på flere hundrede pc’er blot

ved nogle få klik.

Licensfrit software 
BibOS2 giver også bibliotekerne mulighed

for at have programmer til billedbehand-

ling, kontorpakker, lydredigeringspro-

grammer m.m. på alle publikums-pc’er. I

dag er bibliotekerne ofte nødsaget til at

købe ganske få og dyre licenser til eksem-

pelvis Adobe Photoshop. Ved at anvende

Open Source-software løses licensproble-

matikken. Samtidig resulterer det også i

en softwarepakke, der altid kan være helt

opdateret uden ekstra omkostninger.

Kompetenceudvikling af 
biblioteksmedarbejdere
Biblioteksmedarbejderne er dagligt i kon-

takt med brugerne af biblioteks-pc’erne

og skal i sådanne situationer kunne hjæl-

pe ved spørgsmål og problemer. Projektet

favner også en stor opgave i forhold til at

lære medarbejdere, hvordan den nye soft-

ware fungerer. Undervisning og oplæring

af personalet er derfor en væsentlig akti-

vitet i projektet. Heldigvis har Open Sour-

ce-alternativerne generelt høj kvalitet og

en grad af genkendelighed, som gør over-

gangen fra gamle systemer mere over-

kommelig. 

T E M A : DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK
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Open Source på bibliotekernes publikums-pc’er

Niels Schmidt Petersen, Aarhus Kommunes Biblioteker

BibOS2 (biblioteker – Open Source – version 2) vil tilbyde alle landets biblioteker et alternativ til licensbe-
lagt software på publikums-pc’erne

Tag en gratis kopi af styresystemet 
med hjem
Projektet understøtter også den formid-

lingsopgave, der ligger i at fortælle slut-

brugerne om Open Source. Eksempelvis

ved at vise borgerne, at Open Source-soft-

ware er et reelt og anvendeligt alternativ

til licensbelagt software. En positiv se-

kundær effekt er at kunne inspirere bor-

gerne til at kaste sig over Open Source

hjemme hos sig selv. I princippet vil bor-

gerne kunne tage en gratis kopi af styre-

systemet med sig hjem.

Glade brugere, overraskede medarbejdere
Projektet inddrager løbende biblioteks-

brugerne, og gennem denne proces tilpas-

ses og forbedres løsningen. En alfaversion

af løsningen (bibOS1) blev allerede i for-

året testet på biblioteker i Silkeborg,

Odense og Aarhus. En spørgeskemaun-

dersøgelse viste her en klart øget tilfreds-

hed sammenlignet med det tidligere sty-

resystem. Samtidig var personalet positivt

overrasket over brugernes modtagelse,

der i langt mindre grad er præget af pro-

blemer. Vi har en forventning om, at

såvel borgere som biblioteksmedarbejdere

bliver mere tilfredse med den nye løs-

ning.

Projektpartnere
Silkeborg Bibliotekerne
Odense Centralbibliotek (bibOS1)
Aarhus Kommunes Biblioteker.

Projektet løber til 1. april 2013.

Læs mere på
ting.dk/groups/bibos1-projektrum

Forestil dig, at du
kan ændre pause-
skærmene på flere
hundrede pc’er blot
ved nogle få klik

»
«
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Hver dag sidder biblioteksfagligt persona-

le på bibliotekerne og skriver artikler af

høj kvalitet. Skribenterne har stor viden

inden for deres felt, og det får besøgende

på de pågældende bibliotekers websites

glæde af. Artiklerne oplyser, inspirerer og

giver værdi for biblioteket i form af besøg

og udlån. Tænk, hvis alle disse artikler

kunne præsenteres på alle landets biblio-

tekers websites – det er formålet med pro-

jektet Biblioteksproduceret Indhold, BPI.

BPI handler om samarbejde
Det er en stor opgave at holde bibliote-

kernes formidlingskanaler opdateret med

relevant indhold. Og det er umuligt, uan-

set bibliotekets størrelse, at have persona-

le med stor viden inden for alle områder.

Samtidig er der hård konkurrence om

brugernes opmærksomhed på nettet, og

det er vanskeligt for det enkelte bibliotek

at skabe nok relevant og attraktivt ind-

hold på egen hånd. BPI’s formål er at gøre

det muligt for et bibliotek at bringe ind-

hold produceret på andre biblioteker og

på den måde udnytte det væld af gode,

relevante artikler, der hver dag forfattes

rundt om på de danske biblioteker.

Til gavn for alle danskere
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)

handler blandt andet om tæt samarbejde

bibliotekerne imellem om fælles data,

fælles arkitektur og koordineret formid-

ling. DDB skal være med til at sørge for, at

borgene får adgang til et tidssvarende bib-

liotekstilbud af høj kvalitet. Alle disse for-

mål harmonerer med BPI, som vil give en

optimering af ressourceudnyttelsen og re-

ducere dobbeltarbejde.

Jo mere indhold, jo bedre
For at projektet kan blive en succes, skal

der ud over en robust teknisk platform

være en tilstrækkelig mængde af indhold

tilgængelig for deling, og der skal løbende

tilflyde nyt indhold. Projektet vil derfor

tage initiativ til at indsamle indhold til

BPI-databasen.

En måde at opnå en kritisk masse af ind-

hold i systemet fra start kunne være at

kikke på den store mængde indhold, der

allerede er produceret på de mange bibli-

otekssites. Med hjælp fra en journalist har

vi analyseret artiklerne under temasider-

ne på Aarhus Kommunes Bibliotekers

website, www.aakb.dk, for at få overblik

over, hvor stor en andel af artiklerne der

har national relevans, og resultatet var

positivt.

Bredt indhold af høj kvalitet
Analysen viste, at op mod 80 % af artik-

lerne var egnede til deling via BPI. Det er

derfor oplagt at få udnyttet det indhold,

der allerede er produceret. Projektet vil så-

ledes fokusere på at få importeret mest

muligt relevant indhold til BPI fra biblio-

tekernes formidlingsplatforme. Samtidig

gav analysen også anledning til større op-

mærksomhed på de rent skrivetekniske

udfordringer i at skrive til alle og ikke kun

egne lokale biblioteksbrugere.  Det er op-

lagt, at vi etablerer en koordinering af

indholdsproduktionen. Elementer kunne

være et årshjul og et netværk inden for de

forskellige indholdsområder. Tiltagene

skal bidrage med at sikre både kvalitet og

bredde i indholdet.

Sådan gør vi
Projektet har to spor – det tekniske og det

indholdsmæssige. Teknisk etableres BPI

som en webservice med en konkret im-

plementering til den fælles biblioteks-

løsning i TING-samarbejdet. Det vil være

muligt at implementere BPI i andre bibli-

T E M A
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Bibliotekerne skaber og deler indhold

Carsten Michael Kaa, Aarhus Kommunes Biblioteker

I fremtiden kan bibliotekerne gå sammen om at skabe kvalitetsindhold til brugerne

otekssystemer ved hjælp af

webservicen. I forhold til det

indholdsmæssige, fokuserer vi

på at opnå tilstrækkeligt ind-

hold fra start ved hjælp af

samarbejde om indholdspro-

duktion. Vi kikker på, hvor-

vidt der kan importeres ind-

hold fra eksisterende sites.

Derudover er fokus på bruger-

ne af BPI, og vi vil blandt an-

det afholde en workshop. Der

vil også blive udarbejdet en

vejledning til indholdsleve-

randører med tips og tricks om

at forfatte indhold, som er eg-

net til deling.

Projektpartnere
DBC, Inlead, Gentofte Bibliote-
kerne, Københavns Biblioteker,
Tårnby, Allerød, Faxe, Lemvig,
Halsnæs, Brøndby og Ringsted
Biblioteker og Aarhus Kommu-
nes Biblioteker.

Projektet afsluttes med udgan-
gen af 2012.

Læs mere på
ting.dk/content/
biblioteksproduceret-indhold-
bpi



DET DIGITALE BIBLIOTEK 
– FOR BIBLIOTEKET ELLER BORGEREN?

Erik Thorlund Jepsen
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ne om en række centrale områder: Hvor-

dan involveres bibliotekerne i den løben-

de udvikling? Og hvordan sikres relevans

og kvalitet i indkøb og funktionaliteter?

Derudover bliver der givet indblik i de er-

faringer, der er gjort med udvikling og

drift af Sundhed.dk, som på en række om-

råder, bl.a. i forhold til kompleksitet og

målgrupper, har ligheder med det digitale

bibliotek.

Hvad ønsker brugerne?
Både internationalt og i Danmark er der

stigende fokus på at få dirigeret sine ser-

vices i retning af brugernes ønsker og be-

hov. Herhjemme lægges i øjeblikket sidste

hånd på kulturvaneundersøgelsen, som

forventes lanceret primo november. Man-

ge kulturinstitutioner gennemfører egne

eller fælles (nationale) brugerundersøgel-

ser, som giver væsentlig viden om bruge-

re, deres adfærd og ønsker. F.eks. er der

gennemført en fælles brugerundersøgelse

på museumsområdet, som har ført til æn-

drede opfattelser af brugerne og nye initi-

ativer på de enkelte museer. Ligeledes er

der på folkebiblioteksområdet gennem-

ført både fælles og større lokale brugerun-

dersøgelser – også af ikkebrugerne. På le-

dermødet vil der blive præsenteret og di-

skuteret forskellige erfaringer med bruger-

undersøgelser. Præsentationerne vil foku-

sere på den viden, de ændringer og de

nye initiativer, der er sat i søen, ud fra

den større viden om brugerne.

Ud over at søge øget viden om brugerne

er der tendens til, at bibliotekerne i stadig

større udstrækning forsøger at gøre bru-

gerne til en integreret del af organisatio-

nerne. Brugerne knyttes tættere til udvik-

lingen, og udvikling af produkter og ser-

vices sker ofte i samarbejde med dem.

Som den sidste del af ledermødets hoved-

program sættes der fokus på, hvilke mu-

ligheder og udfordringer der er ved ledel-

se af communitybaserede organisationer.

Deltagernes ønsker
Biblioteksledermødet består af faglige op-

læg og temamøder. Der vil i år være ekstra

fokus på at få mødedeltagerne på banen i

oplæg og debatter. Mødet indledes af Kul-

turstyrelsens direktør, Anne Mette Rah-

bæk Warburg, og kulturminister Uffe El-

bæk. Øvrige oplægsholdere er bl.a. for-

mand for Koordinationsgruppen for Dan-

skernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, ud-

viklingsdirektør Michael Thomsen fra

Workz og enhedschef Margrethe Harbo

fra Sundhed.dk. Ledermødet afrundes af

Kulturstyrelsens områdedirektør, Trine

Nielsen, der vil konkludere på oplæg og

diskussioner.

Temamøder og årets projekt
Som sædvanlig afholdes en række tema-

møder. Der er i år fire temamøder, som

beskæftiger sig med henholdsvis udvik-

lingen af det fysiske bibliotek, kompeten-

ceudvikling, Danskernes Digitale Biblio-

tek samt forhandlingsstrategier og licens-

NU er det her – det digitale bibliotek. Kommissorium for Danskernes Digitale Bibliotek er
vedtaget, og organiseringen er ved at være på plads. Bibliotekssektoren har i snart man-
ge år talt om det digitale gennembrud og digitaliseringens betydning for bibliotekernes
service, opgave og roller. Men hvad med brugerne – får de det, de gerne vil have og har
brug for? Hvordan sikrer vi, at bibliotekets udvikling – den digitale såvel som den fysiske
– skaber værdi for den enkelte og er forankret i de behov, som brugerne har?
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>> www.bibliotekogmedier.dk/emneord/bogstart

Brugerundersøgelser bliver

gennemført som aldrig før, og-

så i kulturens verden, men for

at have værdi skal de bruges til

at kvalificere og udvikle det

genstandsfelt, de undersøger.

Årets biblioteksledermøde sæt-

ter fokus på, hvordan der ska-

bes værdi for brugerne i udvik-

lingen af de digitale såvel som

de fysiske tilbud, bl.a. ved at

inddrage brugerne. De ledel-

sesmæssige udfordringer, der

kan være ved den aktive ind-

dragelse af brugerne, er ligele-

des i fokus på mødet. Herud-

over vil mødet beskæftige sig

med nogle af de erfaringer,

man kan trække på, når man

ønsker at skabe nye fælles di-

gitale løsninger med lokalt sig-

te.

Bibliotekernes digitale bibliotek
Med etableringen af styre- og

koordinationsgruppe samt se-

kretariat for Danskernes Digi-

tale Bibliotek skal der nu udar-

bejdes modeller og løsninger

for indhold, funktionalitet og

formidling. Udfordringerne er

mange, bl.a. illustreret ved

årets livlige debat om e-bogs-

markedet og bibliotekernes

rolle. På ledermødet er der lagt

op til dialog med biblioteker-
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samarbejde. Igen i år præsenteres en ræk-

ke inviterede udviklingsprojekter og Årets

Projekt bliver kåret. 

Yderligere oplysninger
På www.kulturstyrelsen.dk/biblioteksle-

dermøde finder du oplysninger om pro-

gram, temamøder, deltagere, tilmelding

m.v. Invitationer er udsendt medio sep-

tember. Fristen for tilmelding er den 24.

oktober 2012. Ledermødet afholdes den

6.-7. november.

B I B L I O T E K S
LEDERMØDE
2 0 1 2

Biblioteksledermødet afholdes 

tirsdag den 6. og 

onsdag den 7. november

på Hotel Nyborg Strand

Invitationer er udsendt

medio september

TILMELDINGSFRIST: 24. OKTOBER

Læs mere på 

www.kulturstyrelsen.dk

Talking Heads sangeren David Byrne udstillede
kunstinstallationen “Tight Spot” – en kolossal
oppustelig globus - i Aarhus Festuge 2012 



Folkebiblioteksstati-
stikken for 2011 har
hen over sommeren
givet anledning til
debat i faglige kred-
se. Statistikken for
2011 er da også in-
teressant, fordi den
meget klart doku-
menterer forholdsvis
store ændringer i
forhold til bibliote-
kernes rammevilkår
og stadig ændrede
mønstre i benyttel-
sen af de ydelser,
bibliotekerne stiller
til rådighed.

At biblioteksstatistikken nu produceres af

Danmarks Statistik, giver alle mulighed

for mere detaljeret at undersøge mønstre

og tendenser på et mere nuanceret ni-

veau, end der var mulighed for tidligere. 

Biblioteksbarometeret giver yderligere op-

lysninger om aktiviteter, der ikke indfan-

ges af den traditionelle statistik. Herud-

over er der et stigende antal undersøgel-

ser af såvel biblioteker som brugere. Det

betyder, at der efterhånden findes et me-

get differentieret billede af folkebibliote-

kernes virksomhed, herunder deres bru-

gere. 

Den overordnede tendens er, at de tradi-

tionelle biblioteksydelser falder i omfang,

og nye tiltag og aktiviteter er i vækst. Det

er også tydeligt, at bibliotekerne i stigen-

de grad samarbejder med andre instituti-

oner, og at bibliotekerne er i gang med at

redefinere sin rolle i forhold til borgerne.

De følgende betragtninger tager dog ud-

gangspunkt i de traditionelle arbejdsop-

gaver.

Bestand, tilvækst og udlånsaktiviteter
Tilvæksten i folkebibliotekernes fysiske

materialesamlinger falder stadig og har i

2011 nået det laveste niveau i mands

minde. I 2000 blev der indkøbt over 2

mio. enheder. Dette niveau er i 2011 fal-

det til 1,4 mio. enheder. Faldet er særlig

markant fra 2007 og fremefter. Da kassati-

onen af fysiske materialer har været større

end tilvæksten i mange år, har det bety-

det, at folkebibliotekernes fysiske samlin-

ger i størrelse er faldet meget. Det drejer

sig især om antallet af bøger, der nu er ne-

de på knap 18 mio. Den eneste materiale-

kategori, der holder skansen, er film på

dvd, der udviser en lille stigning.
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Niels Ole Pors, IVA – Det Informationsvidenskabelige Akademi

Der er ikke foretaget analyser af, hvad en

stadig mindre bestand og en stadig min-

dre tilvækst betyder for benyttelsen.

Ved et første kig i statistikken ser det ud

til, at udlånet er steget. Det er det også,

men det skyldes udelukkende, at væksten

i fornyelserne er steget i lighed med de fo-

regående år. Fornyelsernes andel udgør

nu hele 42 % af udlånet. I 2010 var ande-

len 40 %. I 2000 udgjorde fornyelsernes

andel af udlånet 15 %, og denne andel er

steget hvert eneste år. 

Førstegangslån er faldet fra knap 62 mio.

i 2000 til knap 45 mio. i 2011. Fornyel-

serne er i samme periode steget fra knap

11 mio. til små 33 mio. Udlånet af bøger

er faldet med næsten 6 % siden 2009. Be-

standen af bøger er i samme periode fal-

det med næsten 10 %. Det er altså forny-

elserne, der konsekvent får den samlede

udlånsaktivitet til at se stabil eller endog

svagt stigende ud. Førstegangslånene er

faldet hvert år siden 2000.

Fornyelser og en faldende bestand, der er

en kombination af en stadig stor kassati-

on og en faldende tilvækst, medfører en

mindsket tilgængelighed. Tilgængelighed

var tidligere et helt centralt omdrejnings-

punkt for bestandsudvikling og var den

faktor, der blev anset for at være afgøren-

de for brugerne. Forholdene har naturlig-

vis ændret sig, men vi har stadig ikke en

klar viden om forholdet mellem disse fak-

torer og deres betydning for brugernes ad-

færd.

Indlån reflekterer en interessant kombi-

nation af en øget brug af internettet og en

mindsket bestand. Bibliotek.dk er en væ-
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FOLKEBIBLIOTEKSSTATISTIKKEN 2011
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sentlig faktor i denne kombination af fak-

torer. Indlånet er set over en årrække

svagt stigende, men stigningen er trods

alt forholdsvis beskeden. Fra 2009 til

2011 var stigningen i indlån på landsplan

knap 7 %, hvoraf langt den største del var

bøger. Det stigende indlån reflekterer og-

så, at bibliotek.dk er et yderst velfunge-

rende system, der bidrager til en øget na-

tional tilgængelighed.

Brugere, besøgende og andre aktiviteter
Antallet af besøgende er meget stabilt, og-

så selvom udlånsaktiviteterne viser en fal-

dende tendens. Det indikerer, at der er

mange andre aktiviteter end fysiske mate-

rialer, der tiltrækker brugerne. Ligeledes

er antallet af aktive lånere også nogen-

lunde stabilt. Her er det vel værd at erin-

dre, at mange med stor sandsynlighed lå-

ner til hele husstanden. Således er antal-

let af personer, der benytter biblioteker-

nes materialer, sandsynligvis væsentligt

større end antallet af aktive lånere.

Rammebetingelserne for både biblioteker

og brugere har ændret sig forholdsvis me-

get. Folkebibliotekerne har arbejdet syste-

matisk med aktiviteter som borgerservice,

undervisningsaktiviteter, læsefremmende

foranstaltninger, lektiehjælp og lignende. 

Antallet af åbningstimer er samlet set ste-

get markant som følge af de såkaldte åbne

biblioteker, og antallet af betjeningssteder

eller servicepunkter er ligeledes steget. 

Aktiviteter, der understøtter biblioteket

som sted eller møderum, er også i en kraf-

tig stigning, samtidig med at hovedpar-

ten af bibliotekerne udvikler anvendelsen

af mange forskellige digitale platforme. 

langt væk. Disse biblioteker

bør have brede materialesam-

linger, og de væsentligste ma-

terialer er faglitteratur og

skønlitteratur. Undersøgelsen

viser ligeledes, at brugerne in-

tet har imod andre ydelser,

materialer og aktiviteter, men

at de ganske simpelt betyder

mindre for brugerne. Præfe-

rencerne er ganske forskellige

fra bibliotekscheferne, der dog

samtidig anfører, at brugerind-

dragelse og brugerindflydelse

er vigtig for bibliotekernes

fremtidige virke.

Dette er dog ikke et argument

for en tilbagevenden til det

traditionelle bogbaserede bib-

liotek, men snarere en konsta-

tering af, at der i nogle tilfæl-

de er igangsat ændringspro-

cesser uden forudgående og

vidensbaseret analyse af bru-

gernes egentlige præferencer

og benyttelse. 

På den anden side må man og-

så huske, at Henry Ford heller

ikke gav befolkningen den

hurtige hest, de ønskede. De

fik i stedet en bil, og det lærte

de at leve med. 

Der afholdes mange arrangementer og

udstillinger, og måske er især aktiviteter-

ne vedrørende forskellige former for it-

undervisning af borgere imponerende.

Det fremgår meget tydeligt af Biblioteks-

barometeret, at bibliotekerne målrettet

har arbejdet med både teknologi, borger-

inddragelse og udvikling af ydelser og ser-

vices, der indgår i den kommunale porte-

følje.

Det er vigtigt at understrege, at den øko-

nomiske ramme bliver stadig mere pres-

set. Materialeudgifterne er faldet med

omkring 10 %, og personaleudgifterne er

faldet med næsten 15 % i perioden fra

2009 til 2011.

Samlet set kan der konstateres en meget

stor forandringsaktivitet og -vilje i folke-

bibliotekerne.

Afsluttende bemærkninger
Der er sket en neddrosling af biblioteker-

nes traditionelle kerneydelser og en øg-

ning af mange andre aktiviteter. Dette

modsvarer faktisk ikke brugernes præfe-

rencer for biblioteker og deres ydelser. 

Nyere undersøgelser initieret primært af

Danmarks Biblioteksforening vedrørende

både brugeres præferencer og biblioteks-

chefers opfattelser af vigtighed af forskel-

lige forhold og ydelser understøtter såle-

des resultaterne fra undersøgelsen Gym-

nasieelever og biblioteker. En undersøgelse af

998 elevers brug af biblioteker og informati-

onsressourcer om gymnasieelevers præfe-

rencer i forhold til folkebiblioteker. I den-

ne undersøgelse peges der på, at brugerne

primært ønsker en venlig betjening i pæ-

ne lokaler i biblioteker, der ikke ligger for

S T A T I S T I K
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Der er sket en neddrosling af bibliotekernes traditionelle kerneydelser og en øgning af
mange andre aktiviteter. Dette modsvarer faktisk ikke brugernes præferencer for biblio-
teker og deres ydelser
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Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at

76.000 flere danskere over 65 år er kom-

met med på den digitale bølge. Parterne

bag Seniorsurf 2012, Digitaliseringsstyrel-

sen, Ældre Sagen, Ældre Mobiliseringen

og Kulturstyrelsen, vil dog gerne have

endnu flere borgere til at få glæde af de

digitale muligheder.

Lisbeth Dahl surfer med
Til at hjælpe med at få budskabet ud i al-

le afkroge af landet har Seniorsurf 2012

fået skuespilleren Lisbeth Dahl med som

Seniorsurf-ambassadør. Lisbeth Dahl har

besøgt modne borgere på biblioteker og

undervisningssteder i hele Danmark.

Hendes indtryk fra samtaler med de nytil-

komne it-brugere er, at mange synes, net-

tet er spændende, men svært at komme i

gang med. 

“Mange ældre er lidt nervøse i starten,

meget mere end de behøver. Så fortæller

jeg, at det er ligesom at cykle – når man

først har lært det, glemmer man det ikke.

Et godt råd, som jeg ofte giver, er, at tæn-

de computeren og starte med en kabale,

så er man i gang”, fortæller Lisbeth Dahl. 

For Lisbeth Dahl handler det om at men-

neskeliggøre teknologien og undgå en

masse postyr, og hun siger: 

“Selv har jeg en MAC og kan kun ganske

lidt. Jeg blev tvunget til at lære det digita-

le, da jeg engang havde en brevkasse i Ek-

stra Bladet – så lærte jeg noget af dét, og

nu spørger jeg bare naboen, familien eller

nogle venner, hvis jeg ikke kan finde ud

af det”. 

Ifølge Lisbeth Dahl er det ofte bekymrin-

ger om, hvordan man skal håndtere pri-

vate oplysninger, der optager de ældre. 

“Jeg plejer at sammenligne Facebook med

var at få deltagerne i gang med

konkrete opgaver, og herigen-

nem at vise, at nettet kan være

en praktisk hjælp og et sted

med masser af liv og under-

holdning. 

Som noget nyt var oplysning-

stjenesten 1881 koblet til årets

kampagne. Et opkald til tjene-

sten formidlede aktiviteter i

nærheden af deltagernes bo-

pæl. Alle de steder, som har

holdt åbent hus i år, kan fort-

sat ses på det virtuelle Dan-

markskort. 

Evaluering
Kampagnen bliver evalueret af

både it-undervisere og frivilli-

ge. Desuden er der tilrettelagt

en kvalitativ effektmåling. Her

vil nogle af kampagnens delta-

gere blive kontaktet efter et

par måneder og få stillet en

række spørgsmål om, hvilken

effekt seniorsurf-dagen har

haft på deres it-vaner.

en interviewsituation, og man skal selv-

følgelig kun fortælle det, man har lyst

til”. Opfattelsen af nettet som et mystisk

univers, myndighederne prøver at tvinge

borgerne til at bruge, er også udbredt,” ly-

der konklusionen fra Lisbet Dahl.

Bibliotekernes indsats
Omkring 450 biblioteker, datastuer og an-

dre undervisningssteder havde tilmeldt

sig Seniorsurf-dagen i år. Omfanget af til-

meldte steder er dermed tæt på fordoblet

i forhold til 2011, hvor Seniorsurf blev af-

holdt første gang. Bibliotekernes unikke

netværk af uddannede it-formidlere, som

året rundt afholder it-kurser på alle ni-

veauer, er kernen i bibliotekernes under-

visningstilbud. Uddannede it-undervise-

re, der er trænet i Bjarne Herskins pæda-

gogiske metode, sørgede på dagen for, at

nettets nybegyndere fik både sjove og

lærerige oplevelser i cyberspace. 

Seniorsurf-konceptet inkluderede ligesom

sidste år en digital skattejagt med præmi-

er til deltagerne. Skattejagten var tilrette-

lagt i samarbejde med DR. Intentionen

SENIORSURF MED LISBETH DAHL I FRONT
Seniorsurf 2012 er en national begivenhed, der giver en håndsrækning til ældre, som gerne
vil i gang med at surfe på internettet. Over 450 steder åbnede dørene på årets Seniorsurf-
dag den 13. september, hvor bibliotekernes erfarne it-undervisere og frivillige hjælpere på
datastuer og undervisningssteder stod klar til at hjælpe
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Gitte Smed

Yderligere information om 
Seniorsurf kan findes på
www.it-formidler.dk/
seniorsurf-2012

Se Danmarkskortet 
maps.google.com/maps/ms?msid=
201028568152408711651.
0004c40fdb93c804b3b7e&msa=0 

Se video med Lisbeth Dahl
youtube/AtcE-gbvAm0

Foto: Per Wessel



På samme måde kan digital formidling øge gæstens mulighed for
selv at styre oplevelsen. Ved Bølling Sø i Midtjylland er mange
fund fra jægerstenalderen. Her er spor efter rensdyrjægeres besøg
for mere end 12.000 år siden og efter mere komplekse jæger-
samfund for omkring 6.000 år siden. Området formidles med en
kombination af skilte og en mobil app. Med app’en kan gæsten
både hente generelle oplysninger og få specielle oplevelser på
stedet – bl.a. tegnede rekonstruktioner af bopladserne. Ved det
nærliggende findested for Hammerumpigen kan man downloade
en lille film med en fiktiv historie om pigen. www.digitaletraade.
dk/getapp.

Udvalgte fortidsminder
Det er sin sag at udvælge 100 fortidsminder af national betydning
blandt mere end 30.000. Lokaliteten skal udfylde en meningsfuld
plads i en sammenhængende national fortælling om oldtiden, men
andre forhold kan også have betydning. F.eks. er et par lokaliteter
udvalgt som opfølgning på en afsluttet fredningssag.
I udkanten af Svendborg ligger Gammel Hestehave med mange
gravhøje. Området bliver flittigt brugt af motionister m.m. og er nu
formidlet, så man kan få en ekstra oplevelse ud af gåturen. Forti-
den findes overalt, hvor vi færdes.

Omfanget af formidling kan altid diskuteres, men ingen kan være
uenig i nødvendigheden af at åbne døren til oplevelsen, når den
forudsætningsløse gæst står foran et uforståeligt monument.
Landskabets mylder af fortællinger er en stor oplevelses- og tu-
ristmæssig ressource.

Læs mere på www.kulturarv.dk/danmarksoldtidilandskabet.

Marianne Rasmussen Lindegaard

K U LT U R S T Y R E L S E N VIDEN OG OPLEVELSE

Vores gennemkultiverede land er fyldt med spor og fortællin-
ger om menneskers virke i, med og mod naturen gennem år-
tusinder. Hvad sporerne fortæller, afhænger som bekendt af
øjnene, der ser. Der ligger en stor og fortsat opgave i at for-
midle historien i landskabet, og mange steder ydes en vigtig
lokal indsats. Med Kulturstyrelsens projekt Danmarks Oldtid
i Landskabet er der skabt mulighed for gennem 100 udvalg-
te fortidsminder at fortælle en sammenhængende oldtidshi-
storie for hele landet.

I foråret 2008 åbnede en nyopsat udstilling om oldtiden på Natio-
nalmuseet. Ved den lejlighed opstod idéen om et parallelt formid-
lingsprojekt, der med udgangspunkt i fortidsminderne skulle fo-
kusere på samspillet mellem menneske og landskab. Udstillingen
på Nationalmuseet dækker hele landets forhistorie fortalt gennem
de nationale klenodier og de ypperste fund. På samme måde ta-
ger landskabsprojektet udgangspunkt i 100 særligt udvalgte for-
tidsminder spredt over hele landet. Fortidsminderne præsenterer
tilsammen en fortælling om hele oldtiden fra de første rensdyr-
jægere efter istiden frem til vikingetidens konger.
A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal donerede i 2008 15 mio. kr. og i 2011 yderligere 12 mio.
kr. til Kulturstyrelsen til projektet, som løber frem til medio 2014.

Tidslommer og tidsrejser
Vi kan aldrig genskabe de oprindelige begivenheder. Alligevel skal
gæsten have en oplevelse af at være lige der, hvor det foregik.
Formidlingen skal nå flest muligt, men også give rum til gæstens
egen fantasi. I visse tilfælde gennemføres en meget direkte for-
midling af monumentet, mens det i andre er værdifuldt at bevare
en særlig uforstyrret stemning.
I jættestuen Klekkendehøj på Møn er indrettet en sansemættet
udstilling med modeller af mumificerede mennesker, lerkar, flint-
økser, ravperler m.m. Har man først besøgt Klekkendehøj, vil man
bedre kunne forestille sig, at Møns andre dysser og jættestuer ik-
ke altid har været tomme stenkonstruktioner, men at de spillede
en markant rolle i stenalderen.

LANDSKABETS FORTÆLLINGER
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Den Gamle By tiltrækker 350.000 gæster om året 
og er en af Aarhus mest populære attraktioner



Verdenslitteraturens klassikere behandler universelle udfordrin-
ger, som unge i dag også bakser med. Disse værker rummer op-
levelser, der befinder sig et sted imellem tid og rum. Igennem for-
løbet får eleverne mulighed for at arbejde med nogle at disse ud-
fordringer i en kunstnerisk og inkluderende ramme.

Projektforløb
Projektet gennemføres ad to omgange: en runde i foråret med 10
biblioteker og 10 klasser samt en runde i efteråret med 10 biblio-
teker og 10 klasser. Det hele afsluttes med et fællesarrangement,
hvor alle 20 klasser samles til et møde med forfattere og illustra-
torer. Mødet sætter fokus på elevernes oplevelser af de genfortol-
kede værker og har form af erfaringsudveksling mellem elever,
forfattere, illustratorer samt skuespiller Marita Dalsgaard.

Støtte fra huskunstnerordningen
Projektet er støttet med 150.000 kr. fra Statens Kunstråds Hus-
kunstnerordning og bygger videre på de erfaringer, der er gjort i
udviklingsprojektet Biblioteket gør børn klogere – og DU er ho-
vedpersonen, støttet af Kulturstyrelsen.

Læs mere om huskunstnerordningen på www.kunst.dk.
Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2012.

Anna Christine Rasch

K U LT U R S T Y R E L S E N VIDEN OG OPLEVELSE

Et af børnebibliotekets fornemmeste opgaver er at skabe lit-
terære oplevelsesrum for børn og unge. Projektet Verdenslit-
teraturens Klassikere i nye Klæder er et dramaturgisk forløb
for københavnske skoleelever på 8.-10. klassetrin, som ud-
fordrer elevernes syn på den klassiske litteratur.

På repertoiret er Den unge Werthers lidelser, Hamlet og Candide.
Målet er at formidle litterære klassikere for unge på en måde, der
understøtter deres læselyst, identitet og litterære dannelse.
Derfor byder 20 københavnske børnebiblioteker på et oplevelses-
univers, hvor Goethes Den Unge Werthers lidelser genfortælles af
Ole Dalsgaard og er illustreret af Lillian Brøgger, Shakespeares
Hamlet genfortælles af Oskar K med illustrationer af Dorte Karre-
bæk, og Voltaires Candide genskrives af Oscar K med illustratio-
ner af Dorte Karrebæk. Alle er udgivelser fra Dansklærerforenin-
gen. Herudover gennemførers der dramaturgiske workshopforløb
for de deltagende skoleklasser.

Hvert af de 20 københavnske børnebiblioteker vælger selv, hvilket
litterært udgangspunkt der skal danne rammen om deres projekt,
og hvilke skoleklassetrin de vil invitere med i projektet.

Fokus på den individuelle læseoplevelse
Skoleeleverne får udleveret et klassesæt af det værk, de skal ar-
bejde med. Klassen læser det udvalgte værk sammen med sin
lærer. Herefter inviteres de på biblioteket til en uges workshop,
hvor skuespiller Marita Dalsgaard tager udgangspunkt i den en-
kelte elevs læseoplevelse. I workshoppen faciliteres en proces,
hvor eleverne, alene og i grupper, får sat ord på de tanker og fø-
lelser, værket vækker i dem. Der arbejdes tekstnært og med
grundlæggende dramaturgiske øvelser, herunder magthierarkier,
rollespil m.m.

VERDENSLITTERATUR I BØRNEHØJDE
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Museumsbesøgende kan også hente spændende oplevelser for
både krop og sjæl, når Trapholt arbejder med mental sundhed og
Fuglsang Kunstmuseum med fysisk sundhed. På Middelfart Mu-
seum er der fokus på ‘menneskelig lykke’. Danskerne er kåret til
verdens lykkeligste folk, men samtidig er brugen af antidepressiv
medicin stigende. Projektet vil udforske, hvad der er den ideale
lykketilstand, hvis man tager den folkelige betegnelse for antide-
pressiv medicin – lykkepiller – på ordet.

Derudover er der også tildelt støtte til forskellige forsknings- og
brugerundersøgelsesprojekter. Statens Museum for Kunst plan-
lægger at undersøge ikkebrugeres holdninger til museer, således
at man i fremtiden kan nå flere brugergrupper ved kortlægning af
adfærd og udarbejdelse af guidelines. Arken Museum for Moder-
ne Kunst vil i den kommende tid ligeledes arbejde med integrati-
on af nye målgrupper blandt museets besøgende.
Skrønen om kedelige museer må siges at være død og begravet,
hvis man ser på museernes mange idéer til bedre inddragelse af
brugerne og de digitale muligheder.

Fremtidens museumsformidling
De udviklingsprojekter, Kulturstyrelsens formidlingspulje har støt-
tet i år, er med til at forme fremtidens museumsformidling, da er-
faringer og viden bliver udvekslet.
Hvad resultaterne af brugerundersøgelser og forskning viser, er
endnu uvist, men sikkert er det, at vejen frem, når det kommer til
brugerinddragende formidling, er digital. Det kan betyde, at frem-
tidens museumsgæster ikke alene møder de traditionelle muse-
umsartefakter, men også hologrammer og augmented reality, hvor
billeder og genstande fra den virkelige verden sammenstilles med
computeranimationer og data.
Læs mere om formidlingspuljen på 
www.kulturstyrelsen.dk/nyheder/museer-gode-for-krop-og-sjael.

Rebecca In Hwa Frederiksen

Kulturstyrelsens formidlingspulje har i år støttet udviklings-
projekter for 18 mio. kr. Der er derfor lagt op til spændende
museumsoplevelser i den kommende tid med igangsættelse
af nye projekter.

Mobiltelefoner, computere og tablets er blevet en del af hverda-
gen for mange danskere. Det har fået mange museer til at ny-
tænke formidlingen af deres permanente samlinger og udvikle
nye digitale udstillingsmetoder. Siden 2007 har Kulturstyrelsens
formidlingspuljer støttet udviklingsprojekter, der lægger vægt på
brugerinddragelse på de statslige og statsanerkendte museer.
Tanken er at få udviklet projekter, der kan videregive erfaringer og
viden til andre museer samt kultur- og uddannelsesinstitutioner,
nationalt såvel som internationalt. Partnerskaber er derfor en for-
udsætning for, at projekterne kan få tildelt støtte. Desuden lægger
Kulturstyrelsen vægt på, at formidlingsprojekterne fremmer de re-
spektive museers lokale synlighed og forankring.

Følg en morders fodspor, og find lykken
Øhavsmuseet har med projektet Døm selv – brugerinvolvering
som middel til at formidle retshistorie i de ægte rammer iscene-
sat dansk retshistorie på en ny måde. Besøgende kan følge i en
morders fodspor gennem byen for 100 år siden, alt sammen via
en mobilapp. Derudover kan man indtage rollen som den døm-
mende magt baseret på de argumenter, forsvarer og anklager
fremlægger. Dette sker alt sammen via en iPad. Efterfølgende er
der mulighed for at gå i arresten og få mere af vide om varetægts-
fængsling og afstraffelse.

Et andet spændende projekt er Din Danmarkshistorie på Industri-
museet Horsens. Her er det op til de besøgende at udvælge 15
genstande ud af 100 fra perioden 1965-2000. Efterfølgende vil de
besøgende se konsekvenserne af deres valg og få muligheden for
enten at fravælge eller tilføje nye genstande. Alt sammen kan i
sidste ende via en iPad blive delt på sociale medier eller bruges i
undervisningsforløb.

INGEN KEDELIGE MUSEER, TAK!

VIDEN OG OPLEVELSEK U LT U R S T Y R E L S E N
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løsninger, som projektet peger på, skaber politiske, økonomiske,
kulturelle og erhvervsmæssige muligheder som grønlandske,
danske og internationale politikere, virksomheder og øvrige ak-
tører må forholde sig til. Det er samtidig vigtigt, at der bliver skabt
en debat, der er forankret i det grønlandske samfund.

Bæredygtig udvikling i Grønland
Projektets hovedkurator, professor i geologi ved Københavns Uni-
versitet, Minik Rosing, og medkurator, virksomheden NORD Archi-
tects Copenhagen, har samarbejdet med et team af grønlandske
og danske arkitekter, ingeniører og byplanlæggere. I fællesskab
har parterne udviklet nytænkende visioner for en bæredygtig øko-
nomisk og samfundsmæssig udvikling i Grønland.
Possible Greenland vises fra den 29. august til den 25. september.

Anna Christine Rasch

K U LT U R S T Y R E L S E N VIDEN OG OPLEVELSE

Grønland er i fokus på den danske udstilling til årets Arki-
tekturbiennale i Venedig. Kulturminister Uffe Elbæk var
blandt talerne ved udstillingens officielle åbning den 28. au-
gust. Selve åbningen blev foretaget af HKH Kronprins Frede-
rik.

Den aktuelle udvikling i den arktiske region placerer Grønland
som et nyt globalt geopolitisk omdrejningspunkt. Grønland står
over for et paradigmeskift drevet af en politisk udvikling mod uaf-
hængighed, interne demografiske udfordringer og dramatiske kli-
maforandringer.

Det er første gang, Grønland eksponeres så markant på den In-
ternationale Arkitekturbiennale. Det danske bidrag til Biennalen
stiller skarpt på mulighederne for udvikling inden for infrastruktur,
bosætning, urbanitet, migration, organisering og kultivering af
Grønland og det grønlandske samfund. De mange spørgsmål og

De seks temaer
Projektet udmøntes i seks temaer:

“Greenland Connecting” handler primært om infrastruktur, tilgængelighed og mobilitet i Grønland. (Tegnestuen Nuuk,
BIG – Bjarke Ingels Group)
“Greenland Inhabiting” ser bl.a. på byudvikling, boligtyper, Nuuk som arktisk metropol, bygder, muligheden for at skabe 
vækstcentre i de fire kommuner etc. (Qarsoq Tegnestue, Nuuk, Greenland, Clement & Carlsen, Nuuk, Greenland, Tegnestuen 
Vandkunsten, Copenhagen, Denmark)
“Greenland Migrating” omhandler bl.a. turisme, midlertidige bosætninger og om hvad der sker med det store rykind af sæson- 
og gæstearbejde fra udlandet etc. (KITAA Arkitekter, David Garcia Studio, Henning Larsen Architects)
“Greenland Cultivating” sætter fokus på, hvordan Grønlands ressourcer kan kultiveres – herunder både de menneskelige ressoucer 
og mulighederne inden for landbrug, råstoffer, energi, minedrift o.a. (tnt nuuk, ELKIÆR + EBBESKOV Architects, Hausenberg)
“Publikation” behandler dokumentation og supplering af visionsprojekterne i udstillingen på Arkitekturbiennalen i Venedig med en 
bredere og dybere belysning af de grønlandske udfordringer og potentialer i en publikation om projektets mere teoretiske, politiske
og strukturelle aspekter. (Arkitekturmagasinet Conditions + Arkitektvirksomheden Terroir + Arkitekt og lektor Boris Brorman Jensen)
“Studieforløb på Arkitektskolen Aarhus” omhandler en række komparative undersøgelser og stedsspecifikke analyser, der vil 
forholde sig til projektets øvrige temaer. (Arkitektskolen Aarhus + CEBRA  + Transform).

Læs mere på Dansk Arkitekturcenters hjemmeside www.dac.dk/da/dac-life/udstillinger/possible-greenland.

POSSIBLE GREENLAND 
på Arkitekturbiennalen i Venedig
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BRUGERUNDERSØGELSER

FOKUS PÅ BRUGEROPLEVET KVALITET
Jonna Holmgaard Larsen

Bibliotekerne oplever i disse
år et stigende behov for at
dokumentere og arbejde
målrettet med kvaliteten i
deres tilbud. Der er brug for
dokumentation over for de
bevilligende politikere og
behov for dialog med bru-
gerne for at sikre målrettede
og aktuelle tilbud. Den offi-
cielle, nationale brugerun-
dersøgelse gør det nemt for
alle landets biblioteker at
samle dokumentation, ana-
lyse og konkrete handlinger.

Med den nationale brugerun-

dersøgelse er der udviklet ét

enkelt, fælles værktøj til kvali-

tetsudvikling og dokumentati-

on for alle landets biblioteker.

Ved at lave en fælles brugerun-

dersøgelse – en sammenlig-

nende undersøgelse – kan vi

bruge og udbrede de bedste er-

faringer til flere biblioteker.

Det enkelte bibliotek får des-

uden en række konkrete anbe-

falinger til, hvad der umiddel-

bart kan gøres for at øge den

brugeroplevede kvalitet på en

række væsentlige områder.

Resultater og handling
Undersøgelsen finder sted i starten af

2013 og bygger på solide erfaringer fra et

pilotprojekt og en lignende undersøgelse

i 2011. Der vil i 2013 blive lagt stor vægt

på implementering og på at forberede

bibliotekerne til at arbejde målrettet, når

resultaterne er kommet ind. 

Det er en komplet proces, man kobler sig

på med undersøgelsen. Man får ikke kun

resultater og vejledning, man får også

redskaber til at arbejde handlingsoriente-

ret og værdiskabende i forhold til resulta-

terne. Dette sker på tre konkrete work-

shops, hhv. 13. november 2012 (forbere-

delse), 4. april 2013 (resultater) og 23. maj

2013 (implementering).

Hvad får I ud af det?
Brugerundersøgelser kan bruges til at

ændre praksis i forhold til brugernes kom-

mentarer, at optimere i forhold til egen

drift, dokumentere virksomheden i for-

hold til det politiske niveau og sidst men

ikke mindst at kunne måle sig i forhold til

andre biblioteker. 

Der er udpeget en kontaktperson på hvert

centralbibliotek, som kan hjælpe med in-

formation. Desuden vil Kulturstyrelsen

afholde fem informationsmøder for bibli-

oteksledere rundt omkring i landet. Der

Alle biblioteker opfordres til at deltage i den nationale brugerundersøgelse 2013 

Bedre biblioteker – national bruger- og

benchmarkundersøgelse er udviklet i sam-

arbejde mellem Herning Bibliotekerne og

Kulturstyrelsen. Analysefirmaet Rambøll

Management står for workshopper, vejled-

ning og teknisk hjælp i hele undersøgelses-

forløbet. 

Roskilde Centralbibliotek er tovholder på

undersøgelsen i 2013.

Tilmeldingsfrist 

1. november 2012 på

centralbibliotek.dk/nationaleprojekter

Læs mere 

centralbibliotek.dk/nationaleprojekter

Kontakt 

Analysemedarbejder Isabella Gothen på

isabellag@roskilde.dk

“ “

er lagt stor vægt på at sikre et prisniveau,

så alle biblioteker har mulighed for at

være med. Alle biblioteker opfordres såle-

des til at tage imod tilbuddet og tilmelde

sig brugerundersøgelsen, hvis de ikke al-

lerede har gjort det.

“Vi har tidligere lavet små, lokale brugerundersøgelser. Men de

kan slet ikke sammenlignes med det valide resultat, der opnås

med en professionelt tilrettelagt og gennemført undersøgelse,

hvor der er sikkerhed for, at de personer, vi har udspurgt, sva-

rer til et repræsentativt udsnit af vores brugere.” 

Aabenraa Bibliotekerne (deltager i netværksgruppen, der udveksler
erfaringer og støtter op om lokale tiltag i forhold til brugerundersøgel-
sen 2011).

“Vi havde stor glæde af at deltage i undersøgelsen. Vi fik in-

spiration til at implementere resultaterne i praksis, og vi

havde mulighed for at erfaringsudveksle med de øvrige del-

tagende biblioteker. Vi fandt frem til brugbare fokusområder

og fik et godt indblik i, hvad vores brugere synes om os, og

hvad vi kan gøre bedre.” 

Koldingbibliotekerne (deltager i netværksgruppen, der udveksler
erfaringer og støtter op om lokale tiltag i forhold til brugerunder-
søgelsen 2011).



BRUGERUNDERSØGELSER

Kent Skov, konstitueret stadsbibliotekar

på Odense Centralbibliotek, siger: 

“Vi har her på Fyn lavet undersøgelsen

for at blive klogere på vores ikkebrugere,

og fordi vi gerne vil lave bibliotek for alle

borgere. Vi mener, at vi har tilbud, der

kan berige de fleste borgeres hverdag, og

undersøgelsen viser da også, at der blandt

ikkebrugerne er mange potentielt nye

brugere af biblioteket. De brugere, der

kender bibliotekets tilbud, anvender dem

ofte meget intensivt, men vi skal være

bedre til at koble os på ikkebrugernes

hverdag og give dem gode skræddersyede

tilbud, og det kan den nye undersøgelse

hjælpe os med.”

Undersøgelsen
Analysen bygger på telefoninterviews

med 1.433 fynboer, heraf 671, der ikke

har brugt biblioteket det sidste år. Der er

interviewet mindst 50 personer i alle

kommuner, og der er en god fordeling på

køn og alder. Det betyder, at resultaterne

er valide, og at det er muligt at analysere

på flere forhold. 

Flere ikkebrugere end forventet
Undersøgelsen viser, at der er en højere

andel af ikkebrugere end forventet, nem-

lig 47 %. Samtidig viser undersøgelsen, at

hovedparten af ikkebrugerne ser bibliote-

ket som vigtigt for samfundet og som et

tilbud, de sandsynligvis selv vil bruge i

fremtiden. En væsentlig grund til ikke at

bruge biblioteket ser desuden ud til at væ-

re manglende kendskab til de tilbud, bib-

lioteket har. F.eks. at man kan låne mate-

rialer hjemmefra som musik, film og e-

bøger. 

Hvem er ikkebrugerne
Groft karakteriseret er ikkebrugeren en

mand med ingen eller lav uddannelse,

der bor på landet, og som foretrækker po-

pulærkultur frem for teater, museer og

kunst. Undersøgelsen giver dog et mere

nuanceret billede af ikkebrugerne. Flere

baggrundsforhold spiller ind. Forhold

som alder, beskæftigelsessituation og livs-

situation betyder meget. Uddannelsesni-

veau betyder en del, mens køn kun har

nogen betydning. Analysen identificerer

syv segmenter af ikkebrugere på Fyn og

har med dem som udgangspunkt opstillet

syv personas. 

Den største gruppe af ikkebrugere blandt

de segmenter er ‘senioren’, karakteriseret

som personer på 60+. I betragtning af, at

hovedargumenterne for ikke at bruge bib-

lioteket generelt er manglende tid, og at

man selv køber bøgerne, kan det måske

overraske. Den næststørste gruppe af ik-

kebrugere er uddannelsessøgende – en

gruppe, som bibliotekerne vel traditionelt

har betragtet som ‘selvfølgelige’ brugere.

Kulturvaneundersøgelse på vej
Den fynske undersøgelse giver et godt

grundlag for målrettede indsatser over for

de fynske borgere, såvel for en øget PR-

indsats for bestemte aktiviteter og tilbud

som for nye tiltag. 

På det nationale plan vil vi få resultatet af

en ny kulturvaneundersøgelse i løbet af

efteråret. Den vil givet vise nogle af de

samme tendenser og dermed kalde på

strategier, der følger op på de behov, un-

dersøgelsen afdækker. Den seneste kultur-

vaneundersøgelse fra 2004 førte til, at

kulturministeren nedsatte et udvalg, der

beskæftigede sig med børns biblioteksbe-

tjening. Tilsvarende kan det forventes, at

den nye undersøgelse muligvis giver an-

ledning til nye statslige initiativer.  

SMOK
Rapporten om ikkebrugerne

afsluttes med fire spørgsmål til

overvejelse, når den fremtidi-

ge publikumsindsats skal plan-

lægges og prioriteres. De fire

spørgsmål kan bidrage til at

skærpe den eksisterende viden

om segmenterne inden for

gruppen af ikke-brugere.

1. Segmenternes størrelse og 

vækst. Hvor store er de, og 

bliver der flere eller færre af

dem? 

2. Mulighed for kontakt med 

segmentet. Hvordan kan vi 

kommunikere med de re-

spektive segmenter? Ind-

hold, medie og rent prak-

tisk? 

3. Omkostninger ved bear-

bejdning af segmentet. Står

udbyttet af en indsats mod 

det enkelte segment mål 

med tid og penge? 

4. Konkurrencen om segmen-

tet. Hvilke andre tilbud 

trækker i de enkelte seg-

menter? Er der perspektiv-

rige samarbejdsmuligheder 

med andre aktører? 
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IKKEBRUGERE PÅ FYN
Jonna Holmgaard Larsen

Bibliotekernes ikkebrugere mener, at biblioteket har en vigtig samfundsmæssig betydning, og fin-
der det sandsynligt, at de selv vil bruge det ved en senere lejlighed. Det viser en fynsk under-
søgelse foretaget af Moos-Bjerre Analyse for de fynske biblioteker med tilskud fra Kulturstyrelsen

Læs mere om undersøgelsen:

www.odensebib.dk/projekter/

nonusers_2012 

23



24

Bi
b

lio
te

k 
o

g
 V

id
e

n
 2

01
2:

3

NYT BIBLIOTEK.DK
Et afgørende ryk fra præsentation af bibliotekernes kataloger til bibliotekernes samlede tilbud.

Første version går i luften i november

Leif Andresen og Kirsten Larsen, DBC

I 2011 er der indledt en mi-
gration af bibliotek.dk til den
brøndteknologi, som DBC
har arbejdet med som en del
af Open Library Strategy
(OLS). Det overordnede for-
mål er at gøre de nationale
tjenester tilgængelige i Open
Source og som servicekompo-
nenter.

Hvad får bibliotekerne ud af 
migrationen?
• Bibliotek.dk baseres på ser-

vicer, som videreudvikles 
eller nyudvikles, og som 
bibliotekerne selv kan bru-
ge – f.eks. bestilservicer eller
formateringsservicer.

• En del af udviklingen til 
bibliotek.dk vil kunne gen-
anvendes ved migration af 
DanBib.

• Bibliotek.dk baseres på en 
teknologi, som er et sikrere
og billigere valg end egen-
udvikling.

• Den udvikling, der er lagt i
DBC’s OLS og TING Com-
munity, genanvendes.

Hvad får borgerne ud af 
migrationen?
Der vil være mulighed for nye
funktioner som:
• Facetter.
• Flere sorteringsmuligheder.
• Relationer (både gamle og 

nye), som er indlagt i 
brønden i stedet for at dan-
nes on-the-fly.

• Integration af fuldtekst-
objekter.

Migrationen er i sagens natur samfinan-
sieret med DanBib, idet OLS-udviklingen
indtil 2011 er finansieret af DanBib og
bibliotekerne.

Et af de vigtige elementer i migreringen
er, at næsten alle egentlige funktioner
bliver udviklet som services, og kun få
ting håndteres af grænsefladen. Det gæl-
der f.eks. en række af delfunktionerne
omkring håndtering af bestilling, som si-
den starten af bibliotek.dk har været ind-
bygget i selve brugergrænsefladen. Det
betyder, at det bliver muligt at bruge de
udviklede bestilservicer i f.eks. de lokale
brugergrænseflader.

Formålet med bibliotek.dk har fra be-
gyndelsen primært været at give en sam-
let adgang til det materiale, biblioteker-
ne stiller til rådighed. Det har fra starten
primært fungeret for de fysiske materia-
ler i bibliotekerne, mens det har været
mere vanskeligt med de licensbelagte
netressourcer. Der er dog i dag godt 1 1/2
million netressourcer i bibliotek.dk –
med eller uden adgangsbegrænsning.

Det netop igangsætte Danskernes Digita-
le Bibliotek (DDB) skal sikre, at folkebib-
liotekernes licensbelagte netressourcer
bliver nemmere tilgængelige. Efterhånd-
en som DDB slår igennem i folkebiblio-
tekernes løsning, vil det også slå igen-
nem i bibliotek.dk. Formålet er fortsat
det samme: at stille en samlet adgang til
bibliotekernes services til rådighed.

Den nye brugergrænseflade
Hovedlinjerne i den ny grænseflade bli-
ver, at brugeren skal kunne vælge mel-
lem søgning i én boks (med efterfølgen-
de mulighed for at specificere ved hjælp

B I B L I O T E K . D K

af facetter) og søgning som nu via mere
udfoldede muligheder. Brugeren får fort-
sat mulighed for at bruge sin viden om,
hvilken type data hun vil søge på med
både generel og en række specifikke sider
(bøger, film, musik etc.).

Hvornår og hvordan sker det?
Efter planen går den første betaversion af
den nye bibliotek.dk-brugergrænseflade
i luften i november 2012. Brugerne vil
kunne søge og bestille, men der vil
mangle en række features. Lanceringen
af betaversionen sker med henblik på at
få brugerreaktioner som input til den lø-
bende udvikling, herunder også hvilke
funktioner der evt. er overflødige i den
nye grænseflade.

I løbet af det første halve år vil der ske en
løbende opgradering og nyudvikling til
betaversionen. Sideløbende vil det nu-
værende bibliotek.dk fungere som den
solide driftsversion. Begge versioner vil
kunne anvendes af brugerne.

I løbet af 2013 vil den nye brugergræn-
seflade være klar og blive taget i drift.
Den gamle brugergrænseflade vil dog
fortsætte nogle måneder som backup.

Det nye bibliotek.dk bliver en afgørende
milepæl i udviklingen af bibliotekerne
med paradigmeskiftet fra at præsentere
bibliotekernes kataloger til at præsentere
bibliotekernes samlede tilbud.



Mejlgade huser en lang række kreative uddannelser
- bl.a. Frontløberne, der her ses i deres farverige
baggård



AKTUELT OM RFID I BIBLIOTEKER
RFID’s gennemslag i danske biblioteker er markant, og internationalt er vi foran med anvendelsen
af teknologien

Leif Andresen

Stregkodens afløser, RFID-

chippen, har gået sin sejrsgang

på danske biblioteker. Der var

i starten af året 67 folkebiblio-

teker, som havde taget RFID i

brug, og yderligere 16 oplyste

til biblioteksbarometeret, at de

ville tage RFID i brug i løbet af

2012. Det betyder, at der ved

nytårstid kun er 14 biblioteker

tilbage uden RFID, herunder

blot et enkelt centralbibliotek.

På forskningsbiblioteksområ-

det besvarede 53 biblioteker

spørgsmålet om RFID i forårets

biblioteksbarometerundersø-

gelse. Heraf havde 13 taget

RFID i brug, og yderligere 10

har det på planen for 2012. 

Implementering af RFID i dan-

ske biblioteker bygger på in-

ternationale standarder. Med

DS/INF 28560 og før den

DS/INF163 er der lagt en solid

basis for en bred implemente-

ring af RFID baseret på HF (13.

56 MHz).

Danmark er formentlig det

land, som har størst gennem-

slag af RFID i biblioteker. Det

giver anledning til en række

rationelle arbejdsgange i det

enkelte bibliotek. Men det be-

tyder også, at der er god grund

til at overveje et skifte også i

de øvrige biblioteker. En ekstra

gevinst opnås på det tids-

punkt, hvor den overvejende

del af de långivende biblioteker i låne-

samarbejdet har RFID. Det giver praktisk

mulighed for en rationel arbejdsgang

med direkte brug af den RFID tag (chip),

som så vil være i materialet i forvejen.

Diskussion om andre løsninger
Danmark er foran, men der sker også no-

get i andre lande. Bibliotekerne er et in-

teressant marked for forskellige RFID-le-

verandører. Også fordi gennemslaget af

RFID i forhold til de almindelige forbru-

gere ikke er sket så hurtigt, som det var

forventet for ca. 10 år siden.

Det betyder, at der internationalt set

f.eks. er markedsført forskellige discount-

løsninger. Der er set flere udspil på diver-

se mailinglister og blogs baseret på en an-

den frekvens (UHF = UltraHighFrequen-

ce) end den, som foreskrives i de gælden-

de ISO-standarder (HF = HighFrequence).

Det gennemgående er, at der anvendes

UHF-tag med en meget lille datakapacitet.

Eksempelvis en ungarsk løsning, hvor der

ikke er plads til stregkode, og hvor biblio-

tekssystemet har en ‘forbrænder’, som

omsætter selve RFID-taggens ID-nummer

til bibliotekssystemets eksemplaridentifi-

kation (= den tidligere stregkode).

Den her beskrevne UHF-løsning betyder,

at der ikke er biblioteksdata på taggen. En

sådan løsning vil f.eks. ikke kunne bruges

til at håndtere sammensat materiale. 

Den markedsførte pointe er naturligvis, at

UHF er billigere. Men det er UHF-tags

bl.a., fordi de billige ikke indeholder data

ud over et fast RFID-tag-nummer.

Hvorfor frekvens 13.56 MHz 
i danske biblioteker?
Dengang HF blev valgt som frekvens, var

der ikke andre muligheder. UHF er siden

kommet mere på banen, og forskellige

problemer med teknologien er blevet løst.

Men til biblioteksformål er UHF stadig

præmatur – og HF og UHF kan i praksis

ikke sameksistere. Teoretisk set kan en læ-

seenhed naturligvis bygges til at prøve HF

først og dernæst UHF, og sikkerhed hånd-

teres med både en HF-baseret gate og en

UHF-baseret anden læseenhed. Det vil så

blive en dobbelt investering – for alle lan-

dets biblioteker. Det vil ikke være hen-

sigtsmæssigt.

Engang om 10-15 år kan der tænkes et

scenarie, hvor et teknologiskift bliver re-

levant. Det vil måske være til UHF, men

med sikkerhed ikke til den UHF-teknolo-

gi, vi kender i dag, som til den tid uden

tvivl vil være forældet.

Forslag til nye standarder
Det er netop vedtaget at igangsætte to ud-

viklingsprojekter baseret på dataelemen-

terne i ISO 28560-1, men med UHF som

frekvens. Et engelsk forslag med alle data-

elementer og et japansk forslag baseret på

en komprimering af biblioteks-ID og ma-

teriale-ID til ét element. Dansk Standard

har stemt ja til forslagene, da UHF-løsnin-

ger kan være relevante i andre lande uden

RFID-installationer i forvejen og uden

krav til andet end en ‘digital’ stregkode.

Det er ikke udtryk for, at det forventes, at

der skal bruges UHF i biblioteks RFID i

Danmark i de første mange år.

R F I D
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Sådan startede det
Aalborg Universitetsbibliotek etablerede i

2002 et samarbejde med det nyetablerede

it-firma Atira omkring et administrations-

interface og en brugergrænseflade (PURE)

til Videnbasen Nordjylland (VBN). 

I 2004 valgte Aalborg Universitetsbiblio-

tek, Danmarks Veterinær- og Jordbrugs-

bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek

og Handelshøjskolens Bibliotek i Aarhus

at indgå i et DEFF-projekt omkring vide-

reudvikling af systemet med det mål at

sætte nye standarder for bibliotekernes

aktive indsats for at bringe institutioner-

nes forskning ud over rampen. Samtidig

havde PURE-bibliotekerne erkendt, at der

var penge at spare ved at samarbejde og

ved af følge fælles standarder. 

PURE-samarbejdet er sidenhen blev udvi-

det til at omfatte alle otte universiteter,

og mængden af fælles udviklingstiltag er

på tilsvarende vis øget i samme periode.

Professionshøjskolerne har i et DEFF-pro-

jekt ligeledes etableret et fælles system-

samarbejde omkring PURE, og flere insti-

tutionerne under Kulturministeriets om-

råde arbejder mod samme mål. 

Fordelene har været store for alle, og det

fælles samarbejde har for eksempel været

afgørende for, at universiteterne kan leve-

re brugbare metadata til den bibliometri-

ske forskningsindikator, som i 2012 væg-

ter 25 % af fordelingen af nye basismidler

til forskning, hvilket svarer til 180 mio.

kr. Fordelingen sker på baggrund af data,

som har været igennem universitetsbibli-

otekernes grundige kvalitetssikring og va-

lidering og i sidste ende indrapporteret til

den bibliometriske forskningsindikator

via PURE. 

Open Access og repositorier er et andet af

universitetsbibliotekernes indsatsområ-

der, hvor PURE har været systemet, som

har muliggjort en satsning på parallelar-

kivering og grøn Open Access som mange

forlag har vanskeliggjort.  

Noget tyder på, at Atira også har haft en

stor fordel af det tætte samarbejde med

DEFF-bibliotekerne om udviklingen af

PURE. Atira har de senere år haft held

med at få systemet afsat uden for landets

grænser, og PURE er nu så interessant, at

forlaget Elsevier har købt systemet. Der er

ingen tvivl om, at DEFF-bibliotekernes

gode tværgående samarbejde om et fælles

system har været med til at løfte PURE til

et teknisk og strategisk niveau, som gør

det interessant for en virksomhed som El-

sevier. 

Hvad byder fremtiden på?
Forskningsregistrering, Open Access og

forskningsdata er strategiske indsatsområ-

D E F F

der for universitetsbiblioteker-

ne. Samtidig er det dog områ-

der, hvor forlagsverdenen ty-

deligvis har en interesse. Else-

vier har i årevis været ud-

skældt for sine prisstigninger

på e-tidsskrifter. Spørgsmålet

er nu, om bibliotekerne kan se

frem til samme tendens på

forskningsregistreringsområ-

det. Og hvad kommer det til at

betyde for mulighederne for at

udvikle repositorie og Open

Access-løsninger?

Fremtiden vil vise, om forhol-

det mellem biblioteker og le-

verandør forsat kan under-

støtte det gode samarbejde,

sikre indflydelse samt en ud-

vikling, som fortsat kan opfyl-

de en bred skare af DEFF-bibli-

otekernes interesser.

Det positive er, at der her er et

eksempel på, hvad et fælles sy-

stemsamarbejde blandt DEFF-

bibliotekerne kan udvikle sig

til, og mon ikke det kunne lyk-

kes i nye rammer igen?

ELSEVIER OVERTAGER PURE
I august annoncerede Elsevier-koncernen opkøbet af det danske firma Atira, som ejer forsknings-
registreringssystemet PURE. Tiden vil vise, om det vanskeliggør eller baner vej for nye muligheder
i forhold til DEFF-bibliotekernes arbejde med forskningsregistrering, grøn Open Access mm.

Lise Mikkelsen

... DEFF-bibliotekernes gode tværgående samarbejde om et fælles system har været
med til at løfte PURE til et teknisk og strategisk niveau, som gør det interessant for en virk-
somhed som Elsevier

»
«



Projektleder Trevor Davies fra kulturhovedstads-
projektet Aarhus 2017 under juryens besøg i Gel-
lerup
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Europa-Kommissionen pres-
ser på for fri adgang til vi-
denskabelig information i
Europa, dvs. endnu et skridt
mod Open Access. En skær-
pet indsats for Open Access
vil øge Europas innovation-
skapacitet og dermed bidra-
ge til den nødvendige finan-
sielle vækst i Europa.

Eropa-Kommissionen har den

17. juli 2012 fremlagt foran-

staltninger, der skal øge ad-

gangen til videnskabelig infor-

mation i Europa. Øget og hur-

tigere adgang til videnskabeli-

ge afhandlinger og data vil

gøre det nemmere for forskere

og virksomheder at bygge vi-

dere på resultaterne af offent-

ligt finansieret forskning. Det

vil fremme Europas innovati-

onskapacitet, og borgerne vil

hurtigere nyde godt af viden-

skabelige landvindinger.

Fri adgang til videnskabelige
publikationer som princip
Kommissionen vil i første om-

gang gøre fri adgang til viden-

skabelige publikationer til et

overordnet princip for Hori-

sont 2020, EU's støtteprogram

for forskning og innovation

for årene 2014-2020. 

Fra 2014 skal alle artikler, der

udarbejdes med støtte fra Ho-

risont 2020, således gøres til-

gængelige på en af følgende

måder:

• Udgiveren kan med det samme gøre 

dem tilgængelige online (den såkaldte 

“gylden fri adgang”). De indledende 

publikationsomkostninger kan være 

berettiget til tilskud fra Europa-Kom-

missionen.

• Forskerne kan gøre deres artikler 

tilgængelige i et arkiv, hvortil der er fri

adgang. Arkiveringen må ikke ske 

senere end seks måneder efter offent- 

liggørelsen (tolv måneder for artik-

ler inden for samfundsvidenskab og hu-

manistiske videnskaber). Dette er den 

såkaldte “grønne fri adgang”.

Kommissionen har endvidere anbefalet

medlemsstaterne at håndtere resultater

fra forskning, der er finansieret under de-

res egne nationale programmer, på sam-

me vis.

Målet er, at der i 2016 skal være fri adgang

til 60 % af alle europæiske artikler, der

stammer fra offentligt finansieret forsk-

ning.

Kommissionen vil også begynde at ekspe-

rimentere med fri adgang til data, som er

indsamlet i forbindelse med offentligt fi-

nansieret forskning under hensyntagen

til støttemodtagerens legitime forret-

ningsinteresser eller privatlivets fred. Li-

geledes vil Kommissionen fortsat finansi-

ere projekter relateret til fri adgang. I

2012-2013 vil der blive brugt 45 mio. EUR

på datainfrastrukturer og forskning i digi-

tal bevaring.

Hvad betyder det for Danmark?
Foranstaltningerne rummer mange gode

tiltag til støtte for Open Access. Det be-

mærkes specielt, at der ikke træffes et valg

mellem gylden og grøn fri adgang, hvil-

ket passer godt til den officielle danske

linje.

Danmarks Elektroniske Forskningsbiblio-

tek (DEFF) har i mange år søgt at fremme

Open Access, eksempelvis gennem under-

skrift af Berlindeklarationen, medlemskab

af SPARC Europe og internationalt samar-

bejde som Knowledge Exchange. DEFF

deltog i arbejdet i det danske Open Ac-

cess-udvalg, og der er nu god grund til at

se på udvalgets anbefalinger igen, da dis-

se flugter med foranstaltningerne.

Foranstaltningerne udgør tillige en støtte

til universiteternes og forskningsrådenes

eksisterende politikker for Open Access.

Samtidig vil foranstaltningerne skubbe på

en endelig afklaring af en strategi for

dansksproget videnskabelig information,

herunder muligheder for fri adgang. Hø-

ringen af rapporten om de dansksprogede

tidsskrifter er forbi, og der kan nu træffes

beslutninger. Endelig kan foranstaltnin-

gerne potentielt inspirere til en dansk po-

litik for Open Access.

EUROPA-KOMMISSIONEN PRESSER PÅ
FOR OPEN ACCESS

Bo Öhrström

LÆS MERE 

EU, politisk baggrund 
http://ec.europa.eu/research/science-society

Styrelsen for Forskning og Innovation 
www.fi.dk/viden-og-politik/strategier-og-
handlingsplaner/open-access

DEFF
www.deff.dk/projekter-og-tilskud/aktuelle-
indsatsomraader/open-access/

Knowledge Exchange
www.knowledge-exchange.info/Default. 
aspx?ID=109
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Europeana plenarforsamling juni 2012
Europeana holdt plenarforsamling i

dagene 14.-15. juni 2012 i Leuven,

Belgien. Der var danske repræsentan-

ter fra Kulturstyrelsen, Det Kongelige

Bibliotek og Statens Arkiver blandt

deltagerene. Dagene gav Europeanas

hovedkontor og de involverede parter

ude omkring i landene mulighed for

at mødes, opdatere hinanden, evalue-

re og planlægge fremad sammen. Eu-

ropeana-samarbejdet har vokset sig

større og spænder nu over både de

faglige emner, teknologisk udvikling

og juridiske problemstillinger. Der var

præsentationer og diskussionsgrupper

om alt fra europæisk modehistorie til

de finere detaljer i Europa-Kommissio-

nens direktivforslag om forældreløse

værker. Herudover var der fra hoved-

kontoret et stærkt fokus på den ny

strategi og forretningsmodeller fremo-

ver.  

Mikkel Christoffersen og Leif Andresen

NYT kulturstyrelsen.dk 
Den 24. september blev kulturstyrel-

sen.dk endelig hele styrelsens site, bå-

de med hensyn til udseende og ind-

hold. 

Der er fem hovedindgange på sitet:

Medier, Kulturarv, Tilskudsordninger,

Institutioner (herunder bla. Bibliote-

ker og Museer) samt Internationalt.

Hvert område og underområde har

fået sin egen forside, hvor man kan

finde nyheder og information rettet

mod området. Se f.eks: kulturstyrel-

sen.dk/institutioner eller kulturstyrel-

sen.dk/biblioteker. 

For at give brugerne mulighed for at

opleve spændvidden af den nye sty-

relses aktiviteter, ligger der i bunden

af alle sider en karrusel, der viser aktu-

elle områder på tværs af hele styrel-

sens områder. 

Sanne Plichta 
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DEFF
DEFF afholdt den 25. september 2012

for fjerde gang konferencen DEFF On-

line for konsortiets leverandører og

medlemmer. 

Konferencen var sponsoreret af 37 for-

lag, og 100 DEFF-medlemmer deltog. I

år var keynote speaker Professor Carol

Tenopir fra University of Tennesse og

School of Informationscience invite-

ret.

På dagen var det bl.a. muligt at høre

forlagene fortælle om e-bøger, Open

Access, specifikke fagområder samt

nye trends og tendenser. I tilknytning

til konferencen var der arrangeret en

leverandørudstilling med efterfølgen-

de reception.

Dorte Birkegaard Thuesen

Bibliotek.dk 2013
I lighed med tidligere år sendes udvik-

lingsplanen for bibliotek.dk i offentlig

høring. Høringen starter den 1. no-

vember 2012 med offentliggørelse af

udkast til udviklingsplan på Kultursty-

relsens hjemmeside. Den 22. novem-

ber er sidste frist for høringssvar.

Leif Andresen

Evaluering af Bibliotek og Viden
Vi står over for en snarlig drøftelse af Biblio-

tek og Videns fremtidige form, koncept og re-

daktionelle linje og har brug for vores inter-

essenters vurdering af bladet. Vi gennem-

fører derfor en kortfattet online undersøgel-

se med besvarelse af enkelte spørgsmål. 

Send en e-mail til kampagnerådgiver Mette

Bom på bom@kum.dk, hvis du har lyst til at

give dit besyv med. Du vil herefter modtage

flere oplysninger samt link til spørgeskema-

et. Alle besvarelser vil være anonymiserede. 

Mette Bom 
?



MEDBORGERCENTRE. Et fremtidigt

bibliotekskoncept. Evaluering af det

nationale SATS-puljestøttede udvik-

lingsprogram Etablering og videreud-

vikling af medborgercentre i udsatte bo-

ligområder. Publiceret i september

2012.

Philip Roque Concillado er ansat pr.

15. august som administrativ medar-

bejder til DEFF-licenser i Center for

Bibliotek, Medier og Digitalisering.

Philip er uddannet som kontorelev i

Kulturministeriet i 2011. 

Stina Cecilie Johansen er pr. 1. juli

ansat som student i Center for Biblio-

tek, Medier og Digitalisering. 

Lea Ryberg Kruse, der er student i

Center for Bibliotek, Medier og Digi-

talisering, stopper med udgangen af

juni, da hun er blevet færdig med si-

ne studier. 

Glenn Leervad-Bjørn er pr. 1. oktober

ansat i den nye stilling som sekreta-

riatschef for Danskernes Digitale 

Bibliotek (DDB).

PE
RS

O
N

N
YT

PU
BL

IK
A

TI
O

N
ER

Publikationerne kan hentes på Kulturstyrelsens hjemmeside.

BILLEDTEMA: KULTURHOVEDSTAD 2017
Fredag den 24. august besluttede juryen for Kulturhovedstad 2017 at anbefale Aarhus

som vært for den Europæiske Kulturhovedstad i 2017. Danmark deler værtskabet i 2017

med Cypern, hvor Aarhus således skal være med til at fremhæve den europæiske kul-

turrigdom og mangfoldighed. Juryen bag anbefalingen af Aarhus bestod af i alt 13 med-

lemmer. Læs rapporten med juryens begrundelser for anbefalingen af Aarhus som Euro-

pæisk Kulturhovedstad 2017 på kum.dk. 

I dette blad vises fotos fra juryens rundtur i Aarhus. Alle billeder er taget af fotograf He-

lene Bagger.

Scandinavian Library Quarterly nr. 3.

med tema om de nordiske bibliote-

karuddannelser er publiceret i sep-

tember 2012. Gratis abonnement på

www.slq.nu.
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