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I september 2012 bragte Vollsmose Avisen en artikel om
Bogstart og om 3-årige Mohamed Al-Tewaj, der snart
modtager sin fjerde og sidste bogpakke fra program-
met. I artiklen beskrives effekten af indsatsen: “Hver
lørdag tager Mohamed og hans 15-årige storesøster på
tur til Vollsmose Bibliotek, hvor de kigger i bøger sam-
men. Og han siger altid, at han ikke vil med hjem, gri-
ner Mohameds mor, Alya Al-Zahara. Familien læser
sammen et par gange om ugen. Men ofte kommer Mo-
hamed selv rendende med en bog og vil gerne læse.
Også forældrenes læsning har inspireret, fortæller
hans mor: Når vi læser i Koranen, så henter han en
bog og lader som om, han læser ligesom os.”

Historien illustrerer, at biblioteket kan noget helt sær-
ligt med at fremme den lystprægede og uformelle læ-
ring. Og netop den erfaring er et vigtigt bidrag til at
blive en god læser i folkeskolen, at arbejde problem-
orienteret i gymnasiet, at fortsætte studierne som aka-
demiker og at engagere sig i livslang læring. Eksemplet
viser også, at biblioteket med en målrettet indsats kan
engagere brugergrupper, som er centrale for nationale
politiske målsætninger. Bibliotekets indsats for it-læ-
ring er et andet godt eksempel på en sådan vellykket,
fokuseret indsats.

Den tætte brugerkontakt og forankringen i lokalsam-
fundet er også et vigtigt element i bibliotekets mange
partnerskaber. Mulighed for at bruge biblioteket til at
udbrede kendskabet til e-bøger var netop en af be-
grundelserne for, at en række danske forlag i 2011 ind-
gik aftale om eReolen. Det har været en stor succes, og
2012 blev året, hvor danske e-bøger slog igennem på
bibliotekerne.

E-bøger har et stort potentiale for at fremme littera-
turformidling, læsning og læring. Debatten om biblio-
tekernes digitale tjenester har dog primært handlet
om penge, hvilket understreger behovet for at finde
udlånsmodeller, der tilgodeser både bibliotekerne og
kommercielle aktører. Med Danskernes Digitale Biblio-
tek (DDB) har vi fået en god ramme for samarbejde
med forfattere og forlag. DDB kan også bidrage til di-
gitalisering af folkebibliotekernes samlinger, på sam-
me måde som Danmarks Elektroniske Fag- og Forsk-
ningsbibliotek (DEFF) har understøttet forskningsbib-
liotekerne udvikling. 

Moderne biblioteker er meget mere end adgang til ma-
terialer. I både det fysiske og det digitale bibliotek er
der brug for en endnu mere målrettet indsats med ud-
gangspunkt i brugerens behov. Folkebibliotekerne skal
være opsøgende og nå ud til nye brugergrupper, og
fag- og forskningsbibliotekernes ydelser skal være en
integreret del af forskeres og studerendes arbejdspro-
cesser. Initiativer som e-læringsportalerne Coursera og
edX, som en række højt profilerede universiteter står
bag, illustrerer, at læring også står højt på den inter-
nationale dagsorden. De kan styrke bibliotekets rolle i
læring og initiativer som Open Access. Med strategier,
der tager udgangspunkt i brugernes behov kan biblio-
tekerne – og særligt DDB og DEFF – bidrage til at ind-
fri de nationale uddannelsespolitiske målsætninger.
Regeringens finanslovsforslag rummer øgede bevil-
linger til uddannelsesområdet. Et af regeringspartierne
ser ligefrem en veluddannet befolkning som det cen-
trale projekt og har en ambition om at skabe den dyg-
tigste generation i danmarkshistorien. Bibliotekets til-
bud til Mohamed er en god start.

Kontorchef Jakob Heide Petersen, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering, Kulturstyrelsen
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Rapporten Danskernes Digitale Bibliotek – Fælles løsning

til digital formidling for folkebibliotekerne blev offentlig-
gjort i marts 2012. Realiseringen af Danskernes Digita-
le Bibliotek (DDB) skal give danskerne bedre og lettere
adgang til mere digitalt indhold og flere formidlingstil-
bud af høj kvalitet.

Rapporten er blevet politisk behandlet i foråret og hen
over sommeren, og arbejdsgruppens forslag til organi-
sering, finansiering og en samlet infrastruktur er des-
uden blevet debatteret bredt i sektoren. 

Medarbejdere fra Kulturstyrelsen har været rundt i lan-
det for at fortælle om rapportens baggrund og indhold.
Ud over disse møder i centralbiblioteksområderne, har
der været afholdt møder og konferencer i sektorens
interesseorganisationer, hvor rapporten har været på
dagsordenen. Dertil har kulturministeren præsenteret
sine synspunkter på debatmøder om digitalt indhold. 

Finansieringsmodellen for DDB er på plads. Der er
indgået politisk aftale om statens bidrag på 16,8 mio.
kr. om året. Kommunernes bidrag er aftalt til en årlig
finansiering på 27,6 mio. kr.

En række af de infrastrukturkomponenter, der blev
foreslået i rapporten, er der sideløbende arbejdet vide-
re med i Kulturstyrelsen. Det gælder f.eks. sammen-
hængende adgang til digitalt materiale og andre bib-
liotekstjenester samt støtte til en række formidlings-
og infrastrukturprojekter, som vil indgå i DDB frem-
adrettet. 

Kulturstyrelsen vil også fremover støtte op om arbej-
det med en fælles digital løsning til formidling i
bibliotekerne med en række indsatser, beskrevet her til
højre.

DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK 
REALISERES

SÆT I GANG!

DIGITALISERING  DDB
Biblioteksudvikling

Licenser 
Rettigheder
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LINKS

Rapporten Danskernes Digitale Bibliotek
www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/arkiv-styrelsen-for-bibliotek-og-medier/singlevisning/artikel/danskernes_digitale_bibliotek

Projektbanken 
projekter.bibliotekogmedier.dk 

Forum for Rettighedshåndtering i Biblioteker 
www.kulturstyrelsen.dk/bibliotek-og-medier/import/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/frib

• Vi samarbejder om standardisering og integration til bibliotek.dk og danbib.

• Vi samarbejder med centralbibliotekerne om kompetenceudvikling.

• Vi styrker beslutningsgrundlaget for bibliotekernes indkøb af materialer.

• Vi giver tilskud gennem Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker til digitale indsatser.

• Vi skaber samarbejde mellem DEFF’s indkøbsfunktion og DDB’s indkøbsgruppe.

• Vi understøtter koblingen mellem det fysiske og det digitale bibliotek.

• Vi laver udredningsarbejde om biblioteksafgift til digitalt indhold.

DIGITAL UDVIKLING
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Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et driftsfælles-
skab bestående af folkebiblioteker og staten. Samarbej-
det omfatter indkøb af netbaserede materialer, hånd-
tering af metadata, drift og udvikling af en teknisk
infrastruktur og af udvalgte fælles formidlingsinitiati-
ver.

Organisationen i DDB består af en styregruppe med
overordnet ansvar for initiativet og en koordinations-
gruppe. Ralf Klitgaard, der er afdelingschef i KL, er for-
mand for styregruppen, og Rolf Hapel, forvaltnings-
chef i Aarhus Kommune, er formand for koordina-
tionsgruppen. Koordinationsgruppen har det opera-
tionelle ansvar for DDB og træffer beslutninger inden
for de rammer, der vedtages af styregruppen. 

DDB-samarbejdet omfatter også et sekretariat og tre
faggrupper specialiseret i udvalgte områder. Sekretaria-
tet er organisatorisk forankret i Center for Bibliotek,
Medier og Digitalisering i Kulturstyrelsen. Sekretaria-
tet betjener styregruppen, koordinationsgruppen, fag-
grupperne samt bibliotekerne. Til at varetage den dag-
lige ledelse af sekretariatet er Gleen Leervad-Bjørn pr.
1. oktober ansat som sekretariatschef. 
De tre faggrupper kommer til at arbejde med indkøb,
it og udvikling samt formidling. 

De aktuelle opgaver i DDB er at etablere faggrupperne
og bemande sekretariatet, som kommer til at bestå af
10-12 medarbejdere. Dertil vil opgaverne i resten af
2012 bestå i udarbejdelse af et budget og en imple-
menteringsplan.
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ORGANISERING OG SAMARBEJDE 
I DET DIGITALE BIBLIOTEK

Forretningsmodeller
LICENSER

OPHAVSRET
DDB
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LINKS
Udvikling af det digitale bibliotek
www.kulturstyrelsen.dk/bibliotek-og-medier/import/biblioteksomraadet/fokusomraader/udvikling-af-det-digitale-bibliotek

Organiseringen af Danskernes Digitale Bibliotek 
www.kulturstyrelsen.dk/nyheder/organisationen-for-danskernes-digitale-bibliotek-ddb-er-nu-etableret

• Vi opretter og deltager i en it-gruppe.

• Vi opretter og deltager i en formidlings- og udviklingsgruppe.

• Vi opretter og deltager i en indkøbsgruppe.

• Vi indleder dialog med folkebiblioteker og biblioteksinteressenter.

• Vi udarbejder en implementeringsplan.

• Vi giver tilskud til projekter og forsøg i regi af Danskernes Digitale Bibliotek.
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E-bøger har spillet en stor rolle i bibliotekernes tilbud
i 2012. Alle biblioteker er tilmeldt eReolen, 126 forlag
tilbyder deres e-bøger til bibliotekerne, og der bliver
læst flere og flere e-bøger hver måned. Et forsigtigt
skøn er, at der vil blive læst omkring 1 million e-bøger
fra bibliotekerne i 2012, hvoraf bøger fra eReolen ud-
gør ca. 3/4. Resten udgøres af bøger fra Ebrary, Safari
Books og Public Library online, der har et titelgrund-
lag på ca. 81.000, men det er kun meget få biblioteker,
der tilbyder disse udenlandske e-bøger. 

eReolen genererer størstedelen af e-udlånet, til trods
for at der kun er lidt over 3.000 titler, men det udgør
stadig under 2 % af det samlede biblioteksudlån.

Konsortiet bag eReolen er i gang med at forhandle en
ny aftale, da den nuværende aftale udløber ved års-

skiftet 2012-13. Det er svære forhandlinger med stor
pressebevågenhed, men det forventes, at der opnås et
resultat på længere sigt, hvor både forfattere, forlag og
biblioteker er tilfredse.

eReolen har været et projekt med stor succes hos bru-
gerne og har sikret e-bogens gennembrud i Danmark.
Det står klart, at der er brug for at udvide det samlede
e-bogs-tilbud til at indbefatte udenlandsk skønlittera-
tur og få digitaliseret det bagkatalog, som biblioteker-
ne også gerne vil give adgang til. Folkebibliotekerne
giver adgang til omkring 450.000 fysiske titler, som al-
le borgere har adgang til via et bestillingssystem og en
velfungerende kørselsordning. Der er fortsat behov for
at eksperimentere, da e-bogs-området er så nyt, og der
skal findes en tilfredsstillende model for alle aktører til
gavn for samfundet.

E-BØGER
VI ER KUN LIGE BEGYNDT

EBLIDA-NABLE
ePUB   

STREAMING  
DRM

http://www.kulturstyrelsen.dk
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LINKS
eReolen
ereolen.dk

Digital Libraries in Europe
www.digital-libraries.eu

eBibNyt - Nyt om bibliotekernes digitale services
ebibnyt.dk

Oversigt over e-bogsportaler på Centralbibliotek.dk
centralbibliotek.dk/category/n%C3%B8gleord/e-b%C3%B8ger-1

• Vi følger forhandlingerne om eReolens nye aftale med forlagene.

• Vi etablerer en indkøbsgruppe i Danskernes Digitale Bibliotek.

• Vi skaber bedre statistik på hele det digitale område.

• Vi støtter et modningsprojekt om digitalisering af folkebibliotekernes fysiske bøger.

• Vi støtter et forprojekt, der laver en business case for digitalisering af de fysiske bøger.

• Vi leder arbejdet i det europæiske samarbejde NABLE ebookgroup.

• Vi deltager i og skaber internationalt netværk.

DIGITAL UDVIKLING
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Bibliotek.dk er et multifunktionelt site, hvor man ud
over at kunne søge og bestille bibliotekernes mange
forskelligartede fysiske materialer også kan få direkte
adgang til digitalt materiale, eksempelvis musik, e-bø-
ger og leksikonartikler. 

Bibliotek.dk opfylder et behov i befolkningen og har
med omkring 75.000 besøg om ugen stor berøringsfla-
de. I den seneste brugerundersøgelse svarer 90 % “Me-
get god” eller “God” som samlet vurdering. Der arbej-
des løbende på at forbedre brugeroplevelsen, udvikle
nye features og ikke mindst øge formidlingen af biblio-
tek.dk. Der sker også en stadig forbedring af bestilling-
er. Nu håndteres 67 % af alle bibliotek.dk-bestillinger
automatisk.

Bibliotek.dk er i gang med at skifte til ’brøndteknolo-
gi’, hvilket vil give mange nye muligheder for søgning

blandt digitale materialer i DBC’s databrønd og i andre
kilder. Fra slutningen af 2012 vil bibliotek.dk være i da-
tabrønden og have en betaversion af en ny grænsefla-
de. Den nye platform giver mulighed for at formidle
adgang til flere digitale ressourcer – og giver dermed
nye udfordringer i håndtering af forskellige rettigheder
for brugerne. 

Næsten alle funktioner i bibliotek.dk bliver fremadret-
tet udviklet som services. Det betyder, at det bliver mu-
ligt at bruge f.eks. bestil-services på lokale brugergræn-
seflader.
Søgemulighederne bliver forbedrede, så brugeren kan
vælge mellem søgning i én boks, eller via mere udfol-
dede muligheder, som nu. Samtidig får brugeren fort-
sat mulighed for at bruge sin viden om, hvilken type
data hun vil søge på, med både en generel og en række
specifikke sider.

BIBLIOTEK.DK 
SOM OMDREJNINGSPUNKT 
DIGITALT OG FYSISK

DANBIB
DIGITALE MATERIALER
Databrønd

WorldCat

http://www.kulturstyrelsen.dk
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LINKS
Bibliotek.dk på styrelsens hjemmeside
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning 
www.danbib.dk/docs/Brugersurvey_2011.pdf

bibliotek.dk-statistikker 
www.danbib.dk/index.php?doc=bibdkstatistik

Udviklingsplan 2012 - løbende opdatering 
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk

• Vi fortsætter med at flytte bibliotek.dk til et moderne databrøndmiljø med fokus 

på digitale ressourcer.

• Vi præsenterer en ny brugergrænseflade for bibliotek.dk med fleksible muligheder for brugerne.

• Vi forbedrer løbende brugerhåndtering og markedsfører bibliotek.dk-login med NemID og WAYF.

• Vi tilbyder flere muligheder på mobile platforme, bl.a. mobil adgang til udlånsstatus, søgning 

og bestilling.

• Vi omsætter brugernes ønsker fra brugerundersøgelser i konkrete udviklingsinitiativer 

og har etableret et brugerpanel.

• Vi udvikler integration af bibliotek.dk med andre tjenester.

• Vi har danske bibliotekers bestand i WorldCat med løbende dag til dag-opdatering.

• Vi udvikler et fælles system til opsamling og formidling af brugerskabte data.

• Vi fortsætter med effektivisering af lånesamarbejdets infrastruktur.

BIBLIOTEK.DK
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De åbne biblioteker er i den grad blevet et hit. Hver
måned kommer nye til. I løbet af det sidste år er an-
tallet næsten fordoblet, så der nu er i alt 150 filialer,
hvor en del af åbningstiden er selvbetjent.

Rapporten Åbne biblioteker – et kortlægningsprojekt (ja-
nuar 2012), bestilt af Kulturstyrelsen og udarbejdet af
Carl Gustav Johannsen fra Det Informationsvidenska-
belige Akademi, samlede erfaringer fra de første 81 åb-
ne biblioteker. En af rapportens konklusioner er, at
med de åbne biblioteker er det lykkedes at forbedre ad-
gangen til bibliotekerne i en tid, der ellers er præget af
stram økonomi i kommunerne.

De åbne biblioteker har generelt givet borgerne meget
bedre adgang til biblioteket. Mens den første bølge
især bidrog til at revitalisere mindre filialer, omfatter
succesen nu også store lokalbiblioteker i Aalborg, Aar-

hus og København. Senest har hovedbiblioteker i for-
skellig form åbnet op for borgene i ydertimerne. Ha-
derslev Hovedbibliotek i tre etager har nu udvidet åb-
ningstiden med en selvbetjent tid, og Københavns Ho-
vedbibliotek lader også borgerne komme ind tidligt
om morgenen, mens der er personale i huset, men
uden betjening.

I landene omkring os, f.eks. Norge, Sverige og Tysk-
land, ser man med interesse på det tillidsfulde Dan-
mark, hvor nøglen til biblioteket overlades til borger-
ne med kun få skrammer til følge enkelte steder. Disse
lande tøver dog endnu med at gøre tilsvarende forsøg. 

Det grundlæggende koncept for et selvbetjent biblio-
tek i Danmark er for længst på plads. Udfordringen nu
består i at udvikle formidlingen af bibliotekets kerne-
ydelser, når bibliotekaren ikke er til stede. 

BIBLIOTEKERNE ÅBNER OG ÅBNER...

ÅBNE BIBLIOTEKER
FRIVILLIGHED

TILGÆNGELIGHED

http://www.kulturstyrelsen.dk
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LINKS
Oversigt over åbne biblioteker
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/udvikling-af-det-fysiske-bibliotek/kommunekort-aabne-biblioteker

Publikationen Åbne biblioteker – et kortlægningsprojekt af Carl Gustav Johannsen
www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/arkiv-styrelsen-for-bibliotek-og-medier/singlevisning/artikel/aabne_biblioteker 

Projektet Hvordan lyder biblioteket
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/hvordan-lyder-biblioteket

Projektet Værtensklasse på de åbne biblioteker
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/vaertensklasse-pa-de-abne-biblioteker

• Vi følger udviklingen af konceptet ’Åbne biblioteker’, og giver råd og vejledning til bibliotekerne.

• Vi har givet tilskud til projektet Hvordan lyder biblioteket, der har bidraget med frit tilgængelige 

lydfiler for alle landets biblioteker, bemandede som ubemandede.

• Vi giver tilskud til projektet Værtensklasse på de åbne biblioteker. Projektet fokuserer på metoder 

til at kvalificere indirekte værtskab, når personalet ikke er til stede.

• Vi har formidling i åbne biblioteker som et strategisk indsatsområde i Udviklingspuljen for 

folke- og skolebiblioteker. 

• Vi sætter fokus på åbne biblioteker med et temamøde på styrelsens årlige biblioteksledermøde.
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Folkebiblioteket gennemgår i disse år dramatiske for-
andringer: Fra præsentation af samlingen til rum og
funktionsrammer for forskellige målgrupper med nye
behov. Ændrede brugermønstre og dermed ændrede
funktioner stiller nye krav til bibliotekernes fysiske
rammer. 

Kulturstyrelsen udvikler derfor Modelprogram for folke-

biblioteker i samarbejde med Realdania, som har givet
tilskud til projektet. Programmet skal give innovative
bud på, hvordan det moderne bibliotek kan bidrage til
byudvikling, og hvordan bibliotekets fysiske rammer
kan udvikles, så de bedst muligt understøtter bibliote-
kernes nye roller. Det skal ske ved at udvikle design-
principper for samspil mellem rum og funktion som
inspiration til biblioteksbyggeri og nyindretning.

Projektet er styrelsens største satsning i forbindelse
med opfølgning på anbefalingerne om udvikling af

det fysiske rum fra bibliotekernes fælles strategi Folke-

bibliotekerne i vidensamfundet fra 2010.

Projekter er organiseret med en styregruppe med re-
præsentanter fra opdragsgiverne og fra bibliotekssekto-
ren. Signal Arkitekter er rådgivere for projektet, hvis
projektteam desuden har tilknyttet faglige konsulenter
og en visionsgruppe primært med deltagere uden for
sektoren. 

I oktober holdt projektet kick-off-konference for nøgle-
interessenter i og omkring de danske folkebiblioteker.
Ved konferencen blev projektets produkt lanceret: et
dynamisk, webbaseret værktøj, som efterhånden skal
udbygges med ny viden, best practise og anbefalinger
til det moderne biblioteksbyggeri. 

Projektet samarbejder med Tænketanken Fremtidens

Biblioteker, initieret af Danmarks Biblioteksforening.

NYT BLIK PÅ BIBLIOTEKETS RUM

BIBLIOTEKSRUM
FIRERUMSMODEL

ARKITEKTUR
DESIGN

http://www.kulturstyrelsen.dk
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LINKS
Modelprogram for folkebiblioteker - organisering
www.kulturstyrelsen.dk/nyheder/nyhedsarkiv-styrelsen-for-bibliotek-og-medier/singlevisning/artikel/ signal_arkitekter_
bliver_raadgivere_paa_modelprogram_for_et_nyt_bibliotekskoncept

Modelprogram for folkebibliotekers website
www.kulturstyrelsen.dk/modelprojekter 

Realdania
www.realdania.dk 

Signal Arkitekter
signal-arki.dk

• Vi gennemfører projektet Modelprogram for folkebiblioteker i samarbejde med Realdania.

• Vi lancerede projektets website ultimo oktober 2012.

• Vi giver tilskud til en række projekter under Udviklingspuljen for folke- og skolebibliotekers 

indsatsområde Det inspirerende og performative biblioteksrum.
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Der er stor interesse for bibliotekerne blandt borgere
med anden etnisk oprindelse end dansk, og det bruges
til en række særlige målrettede tiltag. Flere af disse til-
tag har vist sig bæredygtige som nye biblioteksydelser
eller bibliotekskoncepter generelt, f.eks. lektiehjælps-
caféer og biblioteksbaserede medborgercentre. 

For satspuljemidler har styrelsen støttet 16 projekter
om udvikling af biblioteksbaserede medborgercentre i
udsatte boligområder. Et medborgercenter er et ufor-
melt og tværsektorielt center med aktiviteter, der fun-
gerer som et kulturelt og socialt samlingspunkt i nær-
miljøet. Medborgercenteret involverer brugerne og til-
byder behovsorienterede ydelser ud fra et helhedssyn
på borgerens behov i området. Redskaberne er part-
nerskaber og frivillige.

Det samlede projekt er evalueret af ph.d-stipendiat
Kristian Nagel Delica, Roskilde Universitet. Evaluerin-
gen fremhæver, at de biblioteksbaserede medborger-
centre kan ses som socialt innovative organisatoriske

platforme i boligområderne. De spiller en central rolle
som:

- ramme for kulturel oplysning og læring f.eks. i form
af it-kurser og sprogundervisning 

- facilitator for borgerdrevne aktiviteter som debat
arrangementer, højtlæsning og workshops

- medspiller for lokalområdernes eksisterende tilbud 
og institutioner

- base for frivillige indsatser som f.eks. lektiehjælp, 
bydelsmødregrupper og netcaféer

- ramme om uvildig rådgivning og vejledning f.eks. 
om jobsøgning, uddannelse og det lokale forenings-
liv.

De evaluerede projekter rummer ansatser til et behovs-
og områdeorienteret bibliotekskoncept, der udbygger
bibliotekets rolle som kulturel oplysningsinstitution.
Dette bibliotekskoncept kan være et blandt flere bære-
dygtige måder at drive bibliotek på i fremtiden, og de
bedste elementer kan med fordel genbruges.

MEDBORGERCENTRE 
ET FREMTIDIGT BIBLIOTEKSKONCEPT

LÆRING
PARTNERSKABER

BRUGERINVOLVERING

http://www.kulturstyrelsen.dk
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LINKS
Medborgercentre
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/laesning-og-laering/medborgercentre

Bydelsmødre 
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/integration/bydelsmoedre 

www.bydelsmor.dk

//Nethood
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/integration/nethood

• Vi arbejder på at finde nye partnere, der kan være med til at udvikle biblioteksbaserede 

medborgercentre rundt om i landet.

• Vi afholder fortsat en årlig temadag for og om medborgercentre.

• Vi samarbejder med Bydelsmødrenes Landsorganisation om at etablere og konsolidere 

12 bydelsmødregrupper ved biblioteker og medborgercentre.

• Vi samarbejder med Microsoft, BRFkredit, Foreningen Nydansker og Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikter om //Nethood, hvor indtil videre 22 biblioteker har fået støtte til åbne it-caféer.
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Den digitale udvikling og de deraf følgende krav til
bibliotekernes digitale services og kompetencer har
gjort det nødvendigt at se på, hvorledes overbygnings-
midlerne bedst anvendes til at optimere folkebibliote-
kernes virke. Kulturstyrelsen og centralbibliotekerne
arbejder derfor i fællesskab på at styrke og udvikle cen-
tralbibliotekernes opgaver og er samtidig begyndt at
forberede en ny rammeaftale for centralbiblioteksvirk-
somheden, der skal gælde fra 2014. Centralbibliote-
kerne skal fortsat sikre overbygningen ift. fysiske ma-
terialer, men samordning, konsulentbistand og speci-
elt kompetenceudviklingsindsatser vil blive oppriori-
teret for at ruste folkebibliotekerne til de digitale ud-
fordringer og udnyttelsen af Danskernes Digitale Bib-
liotek.

Samtidig med at vi drøfter fremtidens overbygnings-
profil, har styrelsen i samarbejde med Rambøll arbej-
det på at udvikle et standardiseret benchmarkings-

værktøj til centralbibliotekerne. Værktøjet styrker mu-
lighederne for læring, udvikling, prioritering og speci-
alisering centralbibliotekerne imellem, samtidig med
at det skal fungere som dokumentation for overbyg-
ningsmidlernes anvendelse, produktivitet og effekt.
Værktøjet er implementeret, og benchmark og nøgle-
talsanalyse for 2011 indgår som et væsentligt element
i styrelsens møder med centralbibliotekerne.

Bibliotekernes Kørselsordning, hvor centralbibliote-
kerne fungerer som knudepunkter, har været i udbud,
og der vil blive indgået en aftale med en leverandør.
Strukturen med en national og seks regionale ruter
fastholdes, men de muligheder, bibliotekerne får til-
budt, vil – af hensyn til samlet logistik og økonomi
samt større sammenhæng mellem faktisk benyttelse
og pris – blive mere standardiserede.
Bibliotekerne vil i løbet af november få tilbud om at
tilslutte sig ordningen på de nye vilkår.

HVAD SKAL VI MED 
CENTRALBIBLIOTEKERNE?

MATERIALEFORSYNING
KOMPETENCEUDVIKLING

RÅDGIVNING

http://www.kulturstyrelsen.dk
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• Vi justerer overbygningsfunktionerne i dialog med centralbibliotekerne og under hensyntagen 

til input fra sektoren.

• Vi fastholder en overbygning på de fysiske materialer, samtidig med at vi opprioriterer 

samordningen, rådgivningen og kompetenceudviklingen på det digitale område 

med særlig fokus på Danskernes Digitale Bibliotek.

• Vi implementerer en mere moderne kørselsordning fra den 1. januar 2013.

• Vi benchmarker centralbibliotekerne med henblik på gensidig læring, udvikling 

og eventuel specialisering centralbibliotekerne imellem.

LINKS
Om centralbibliotekerne
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/centralbiblioteker 

Udviklingsopgaver af overbygningskarakter i Projektbanken
projekter.bibliotekogmedier.dk/Overbygningsprojekter

Kørselsordningen
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/koerselsordning 

Centralbibliotek.dk
www.centralbibliotek.dk
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Produktion og anvendelse af viden og information går
på tværs af grænser. Derfor arbejder styrelsen i inter-
nationale fællesskaber, hvor vi kan bidrage med vores
erfaringer, men også bringe andres erfaringer i spil her-
hjemme. Behovet for koordinering på internationalt
plan øges i takt med udviklingen af digitale services,
og nødvendigheden i at udvikle fælles løsninger og si-
kre interoperabilitet er indlysende.

Styrelsen deltager i internationale fora, bl.a. Eblida,
IFLA, Liber, Europeana og Naple. I Naple deltager vi i
Naple Board og har lederskabet i den arbejdsgruppe,
der beskæftiger sig med e-bøger.

Gennem DEFF deltager styrelsen i det europæiske part-
nerskab Knowledge Exchange (KE) sammen med part-
nere fra Tyskland, Holland og England. Partnerskabet

bliver udvidet med Finland i 2013. KE arbejder for ud-
vikling af den digitale infrastruktur for forskning og
højere uddannelse og for Open Access til resultaterne
af offentlig finansieret forskning. KE er også aktiv i for-
hold til Europa-Kommissionens arbejde på området og
deltager sammen med andre europæiske interesseor-
ganisationer i konsultationer, høringer og debatter.

Gevinsten ved at tackle udfordringer i fællesskab er
stor. Styrelsen arbejder i ISO for at følge med i den
internationale udvikling inden for standardisering på
biblioteksområdet og tilgrænsende områder. Der tages
internationale initiativer med udgangspunkt i danske
behov. Et eksempel er udviklingen af ISO 28560 RFID

in Libraries, hvor et vigtig formål med den danske del-
tagelse har været at sikre de danske investeringer i ma-
terialeidentifikationssystemet RFID. 

DET GRÆNSELØSE VIDENSAMFUND

PARTNERSKAB
KNOWLEDGE EXCHANGE

EUROPEANA
SLQ

http://www.kulturstyrelsen.dk
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LINKS
Knowledge Exchange
www.knowledge-exchange.info 

Europeana
www.europeana.eu 

Scandinavian Library Quarterly
www.slq.nu

LIBER
www.libereurope.eu 

• Vi er med i partnerskabet Knowledge Exchange og arbejder aktivt for fri adgang 

til resultaterne af offentlig finansieret forskning.

• Vi deltager i IFLA, LIBER, Eblida og Naple.

• Vi har gennem WAYF et udbredt international samarbejde om adgangsstyring.

• Vi arbejder på at få indflydelse på EU’s kommende rammeprogram Horizon 2020.

• Vi deltager i Europeana-samarbejdet.

• Vi deltager i internationale standardiseringsfora.

• Vi sidder i redaktionen på Scandinavian Library Quarterly (SLQ), der dækker både 

folke- og forskningsbiblioteker.
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Læsning er for alvor kommet på den politiske dagsor-
den. Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og Un-
dervisning understreger vigtigheden af at få en uddan-
nelse for at kunne klare sig i dagens Danmark. 
Mange voksne danskere har svært ved at læse. Det er
derfor vigtigt at vi starter tidligt, så vi fra starten kan
sikre børn og unges læsekompetencer og læselyst.

I Kulturstyrelsen fortsætter vi Bogstartsprogrammet,
der har haft stor succes gennem de sidste fire år. Bog-
start er et tilbud, der opmuntrer forældre til at dele læ-
seoplevelser med deres børn og styrke de mindste
børns sprogudvikling gennem mødet med børnebøger.
Programmet retter sig mod småbørnsfamilier med sva-
ge læsetraditioner. 

Samarbejdet med IBM om KidSmart-computere vide-
reføres, og i 2013 udvides programmet yderligere. Fle-

re biblioteker og børnehaver får derved mulighed for
at benytte computerne til at styrke de 3-6-årige børns
sprog- og talforståelse gennem forskellige læringsspil. 

I 8-12-års-alderen er det primært drengene, der har et
anstrengt forhold til læsning. I samarbejde med Kul-
turministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning
og Palles Gavebod afholder vi for anden gang en dren-
gelitteraturkonkurrence, der skal sætte fokus på dren-
genes lystlæsning. 

Lektier Online har udvidet åbningstiden i takt med at
succesen vokser og vokser. Fem dage om ugen sidder
lektiehjælpere klar i Aarhus og København for at hjæl-
pe elever i 6.-10. klasse, og nye målgrupper er på vej.
Lektier Online vandt Digitaliseringsprisen 2012.

TIDLIG START
STYRKER 
LIVSLANG LÆSELYST

LÆSELYST
BOGSTART

FORSKNING
LEKTIER ONLINE

http://www.kulturstyrelsen.dk
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LINKS
Effektmåling af Bogstart
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/boern/bogstart/forskning 

Orlaprisen
www.dr.dk/ramasjang/orla

Drengelitteraturprisen
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/boern/laeselyst/ny-litteratur-til-drenge

Kidsmart
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/boern/kidsmart

Lektier Online
www.lektier-online.dk

• Vi giver tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker til projekter, der fokuserer 

på børns læseevner og læselyst og børns digitale vej ind i børnelitteraturen.

• Vi igangsætter effektmåling af Bogstart med tilknytning af et forskerteam fra Syddansk Universitet. 

• Vi samarbejder med DR om børnenes egen bogpris, Orlaprisen, og med Brønderslev Forfatterskole

for Unge om skriveværksteder.

• Vi sætter i samarbejde med Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning fokus på drenges

læselyst gennem Drengelitteraturprisen.

• Vi støtter børnebibliotekerne i det landsdækkende læseinitiativ Ordet fanger, der skal gøre børn og unge

til bedre læsere.

• Vi samarbejder med IBM om projektet KidSmart, der skal styrke bibliotekernes indsats for små børns 

’media literacy’ og sprog- og talforståelse. 

• Vi arbejder sammen med vores samarbejdspartnere på at gøre Lektier Online selvbærende fra 2015. 
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Folkebibliotekerne har siden 1990’erne påtaget sig en
rolle som uformelt læringssted for it-læring og har lø-
bende udviklet tilbuddene. Den fællesoffentlige digitali-

seringsstrategi, og den opfølgende lovgivning, kan ses
som et gennembrud for bibliotekerne med hensyn til
samfundets anerkendelse af rollen. 
Strategiens mål, om at 80 % af al kommunikation mel-
lem borgerne og det offentlige skal foregå digitalt i
2015, forventes at få efterspørgslen på bibliotekernes
it-læringstilbud til at stige. Bibliotekerne skal sammen
med andre hjælpe de borgere, der stadig har behov for
vejledning. 

I strategien Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010)
anbefales det, at der sker en udbygning af folkebiblio-
tekernes indsats for at udvikle danskernes it-færdighe-
der, og at partnerskaber er en farbar vej hertil. Styrel-

sens partnerskab gennem flere år med den nuværende
Digitaliseringsstyrelsen har resulteret i undervisning i
it-pædagogik og tilrettelæggelse af fælles nationale
kampagner. Senest har Digitaliseringsstyrelsen stået
for indførelse af en årlig Seniorsurfdag, som blev gen-
nemført første gang i 2011 i et fællesskab mellem æl-
dreorganisationerne, bibliotekerne og DR. Næsten en
fordobling af deltagende institutioner fra 2011 til gen-
tagelsen i 2012 bekræfter succesen. 

I et nyt partnerskab med Erhvervsstyrelsen er der gen-
nemført et pilotforløb, hvor seks biblioteker har afprø-
vet et tilbud om it-hjælp til mindre virksomheder. Det
har været en udfordring at identificere og nå målgrup-
pen, men det seje træk med markedsføring er nu ved
at bære frugt, og planlægningen af en national udrul-
ning af projektet kan sættes i gang. 

PARTNERSKABER PÅ BIBLIOTEKERNE 
GØR BORGERNE DIGITALE
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LINKS
Den digitale borger
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/laesning-og-laering/den-digitale-borger

IT-vejledning til virksomheder
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/laesning-og-laering/den-digitale-borger

//Nethood
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/integration/nethood

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
www.digst.dk/da/Digitaliseringsstrategi/Den-faellesoffentlig-digitaliseringsstrategi-2011-15

• Vi afholdt sammen med Digitaliseringsstyrelsen, Ældresagen og Ældremobiliseringen 

Seniorsurfdag på 460 biblioteker og datastuer over hele landet 13. september.

• Vi gennemfører sammen med Erhvervsstyrelsen og seks biblioteker en pilot til projektet 

It-hjælp til mindre virksomheder.

• Vi yder i samarbejde med daværende Integrationsministerium, Microsoft, Foreningen Nydansker

og BRFkredit tilskud til //Nethoods til biblioteker og medborgercentre i udsatte boligområder.

• Vi samarbejder med IBM om projektet KidSmart, der skal styrke bibliotekernes indsats for 

små børns it-læring.

• Vi giver tilskud til projekterne e-kurser.nu, Fra it-færdigheder til digital dannelse og It for alle.

• Vi støtter bibliotekernes deltagelse i borger.dk-kampagnen i uge 47.

• Vi driver et kontaktudvalg, der koordinerer bibliotekernes indsats med andre offentlige partnere.
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Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
(DEFF) lancerede sin nye strategi Bibliotekerne som ka-

talysator for Danmark som innovativt samfund – DEFF-

strategi 2012-2016 på en konference den 8. marts
2012. Her var budskabet, at det er en vigtig rolle for
bibliotekerne at understøtte innovationen i Danmark. 

Det er DEFF’s fire programgrupper, der er initiativtage-
re til projekter, der understøtter strategien. Disse grup-
per er organiseret, så én gruppe dækker informations-
forsyning og infrastruktur, mens de andre grupper
dækker hhv. studerende, forskere og erhvervslivet. 

Der har i 2011 og 2012 været fokus på at understøtte
det ben i strategien, som betjener erhvervslivet. Det vil
fortsætte fremover, især med den relevante program-
gruppes indsats. I 2013 vil der blive evalueret på de
igangsatte initiativer, med henblik på en strategisk
drøftelse af, hvad DEFF’s fremtidige rolle er på områ-
det. 

Men DEFF vil sideløbende med dette intensivere ar-
bejdet med at sikre, at de igangsatte projekter i DEFF
giver mest mulig værdi for DEFF’s kerneinteressenter. I
den proces inddrages styregruppe, programgrupper og
bibliotekerne. Det gøres for at sikre, at det ben i stra-
tegien som skal styrke samarbejdet mellem vores inter-
essenter, der betjener forskere, undervisere og stude-
rende, er stærkt. 

Med udgangen af 2012 udløber den nuværende styre-
gruppes mandat. Derfor er DEFF’s ejere i gang med at
udpege en ny styregruppe som kan bære DEFF’s arbej-
de videre de næste fire år. 

DEFF vil fortsat arbejde internationalt og blive inspi-
reret af deltagelsen i partnerskabet Knowledge Ex-
change, som vi har med lignende samarbejdsorganisa-
tioner i Holland, Tyskland, Storbritannien og Finland. 

DEFF
FOKUS PÅ SAMARBEJDE

>> www.kulturstyrelsen.dk24

STRATEGI
ERHVERVSLIV

NY STYREGRUPPE
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LINKS
DEFF
www.deff.dk

DEFF-rapporter
www.deff.dk/om-deff/publikationer

DEFF projektbank
www.deff.dk/projekter-og-tilskud/projektbank

• Vi arbejder på at implementere den nye strategi.

• Vi styrer koordineringen af indsatsområderne mellem programgrupperne.

• Vi intensiverer samarbejdet med vores kerneinteressenter.

• Vi evaluerer på vores indsats i forhold til erhvervslivet i 2013.

• Vi samarbejder internationalt om relevante emner, eksempelvis forskningsdata og Open Access.

• Vi inviterer til bred dialog om DEFF’s fokus.
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DEFF Licenser forhandler og administrerer licenser på
vegne af de 230 institutioner, der deltager i DEFF-sam-
arbejdet. Her er der fokus på adgang til mest muligt re-
levant, elektronisk information til forskere, undervise-
re og studerende på landets universiteter samt uddan-
nelses- og forskningsinstitutioner.

I forhandlingerne med forlagene er der blevet arbejdet
med at styrke mandatet gennem en langt større ind-
dragelse af konsortiets medlemmer, der gør det muligt
at opnå bedre priser og betingelser i licenserne.
Vi har øget fokus på videndeling og kommunikation
med institutionerne i konsortiet, således at der er et
tæt samarbejde om hovedopgaverne. Der er her stor
fokus på at sikre udviklingen og værdien for institu-
tionerne.

Ved forhandlingerne for 2012 blev der igangsat en ny
proces, idet der blev nedsat en følgegruppe, der funge-
rede som sparringspartnere og skabte synlighed om-
kring mandat i forhold til forlagene. Det blev en suc-
ces i flere store forhandlinger.

Den største licens i konsortiet er den 5-årige Elsevier-
aftale (2009-2013). Forarbejdet til de kommende for-
handlinger af denne aftale vil blive opstartet allerede
hen over efteråret 2012, da et stort analysearbejde om-
kring statistik og priser skal ligge til grund. Også her
vil bibliotekerne blive inddraget i processen, således at
samarbejdet udbygges i forhold til forhandlingen og
fornyelsen. Dette projekt vil desuden søge at afdække
erfaringerne fra vores samarbejdspartnere i Norden så-
vel som i Knowledge Exchange, herunder især JISC.

STYRKET MANDAT SKABER 
ADGANG TIL MERE FOR FLERE
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DET GØR DEFF

LINKS
Servicedeklarationen for DEFF Licenser
www.deff.dk/licenser/licenser-generelt/servicedeklaration

Licensgrupperne 
www.deff.dk/licenser/licensgrupper

Handlingsplanen for licensområdet 
www.deff.dk/licenser/licenser-generelt/handlingsplan

DEFF Online 
www.deff.dk/licenser/licenser-generelt/deff-online-2012

ICOLC 
icolc.net

• Vi styrker forhandlingsmandatet ved inddragelse af konsortiets institutioner.

• Vi har fokus på Open Access i licensforhandlingerne.

• Vi forhandler aftaler til flere e-bøger.

• Vi udvikler fortsat DEFF Online som en vigtig konference for konsortiets medlemmer.

• Vi har øget fokus på videndeling og erfaringsindsamling nationalt såvel som internationalt.

• Vi styrker adgangen til e-ressourcer til gymnasier, VUC og SoSu-skoler.

• Vi arbejder aktivt med evaluering af servicedeklarationen.

• Vi trimmer løbende de administrative arbejdsprocesser.
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Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
(DEFF) arbejder intenst med Open Access (OA) og ko-
ordinering af de mange aktiviteter på internationalt,
nationalt og institutionelt plan. Fem store offentlige
forskningsråd og fonde har vedtaget en OA-politik,
som betyder, at publicerede videnskabelige artikler,
som er resultatet af hel eller delvis finansiering af de
fem råd og fonde, skal gøres frit tilgængelige via OA.
Dermed er grundlaget skabt for, at universitetsbiblio-
tekerne og DEFF’s programområder kan udvikle løs-
ninger, som understøtter forskerne og institutionerne
med denne opgave. 

På internationalt plan har Europa-Kommissionen
fremlagt foranstaltninger, der skal øge adgangen til vi-
denskabelig information i Europa. Forslaget går på at
gøre fri adgang til videnskabelige publikationer til et
overordnet princip for EU’s rammeprogram Horizon

2020. Samtidig ønsker man i Horizon 2020 at eksperi-

mentere med fri adgang til forskningsdata, som er det
næste område med et stort uudnyttet udviklingspo-
tentiale. I DEFF følges udmeldingerne tæt, og der ar-
bejdes på at understøtte det nationale arbejde, så Dan-
mark kan leve op til og udnytte potentialet i udmel-
dingerne fra EU. 

På det nordiske område er Nordbib-samarbejdet nu af-
sluttet, og DEFF er gået forrest i opbygningen af et nyt
nordisk OA-samarbejde mellem biblioteksinteressen-
ter, med henblik på videndeling og koordinering af ak-
tiviteter på nordisk plan.

DEFF vil i løbet af efteråret udarbejde en OA-strategi
indeholdende DEFF’s officielle holdning til OA. Strate-
gien vil behandle OA generelt samt licensområdet spe-
cifikt, med henblik på at identificere konkrete OA-krav
til licenser fremadrettet. 

OPEN ACCESS 
– FULD FART FREM
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DET GØR DEFF

LINKS
DEFF
www.deff.dk

Open Access
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/forskning/open-access

www.open-access.dk

Knowledge Exchange
www.knowledge-exchange.info

• Vi udarbejder en Open Access-strategi.

• Vi udarbejder en Open Access-tjekliste til forhandling af licenser. 

• Vi intensiverer den nationale, nordiske og internationale koordinering, med henblik på udnyttelse 

af erfaringer fra andre lande.

• Vi arbejder gennem partnerskabet i Knowledge Exchange for at udbrede forståelsen 

for Open Access.

• Vi bidrager til det fremtidige nordiske samarbejde.

• Vi arbejder for at sikre opmærksomhed på forskningsdata og behovet for fri adgang til disse. 
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Statistikken viser, at folkebibliotekerne havde mere
end 36,3 mio. besøg i 2011. Folkebibliotekernes hjem-
mesider og søgetjenesten bibliotek.dk er også populæ-
re og havde i 2011 27,5 mio. besøg. Det er en stigning
på 4 % i forhold til 2010. De 16 største forskningsbib-
lioteker havde over 4 mio. besøg i 2011. 

Folkebibliotekerne afholdt i 2011 16.437 arrangemen-
ter og udstillinger – en stigning på hele 64 % i forhold
til 2008. Til gengæld er udlånet på folkebibliotekerne
faldet en smule, 3 % til 44,6 mio. i 2011. I alt er folke-
bibliotekernes udlån af bøger faldet med 6 % i perio-
den 2009 til 2011, og forskningsbibliotekernes udlån
er faldet med 11 %. Til gengæld bliver lånene ofte for-
nyet, og det samlede tal for udlån og fornyelser er der-
for præget af stabilitet. Fornyelserne udgør nu 42 % af
det samlede udlån på folkebibliotekerne. På forsk-
ningsbibliotekerne udgør fornyelserne 57 %. 

Den digitale udvikling kan naturligvis aflæses i stati-
stikken. På folkebibliotekerne er antallet af downloads
således steget med 8 % fra 2010 til 2011, og på forsk-
ningsbibliotekerne er downloads den mest brugte lå-
neform med 20,5 mio. downloads i 2011. I 2011 tilbød
44 folkebiblioteker endvidere adgang til søgning og
fornyelser via mobile platforme.

De åbne bibliotekers popularitet ses tydeligt af tallene.
I 2010 var der 67 filialer med status som åbne biblio-
teker, det tal var i 2011 vokset til 93 – en stigning på
38 % på et år. Antallet stiger fortsat og var i september
2012 oppe på 150. De åbne biblioteker betyder flere
åbningstimer: 16.677 i 2011 mod 16.415 i 2010. An-
tallet af betjeningssteder er uændret, mens antallet af
servicepunkter er steget fra 42 i 2010 til 62 i 2011.

40 MILLIONER BESØG
PÅ FOLKE- OG 
FORSKNINGSBIBLIOTEKERNE I 2011
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DET GØR STYRELSEN

LINKS
Biblioteksstatistik 2011
www.statistikbanken.dk/18

Biblioteksbarometer
www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/biblioteksstatistik/biblioteksbarometer

Projektet NonUsers
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/nonusers-2012-kortlaegning-af-de-fynske-borgeres-biblioteksvaner 

• Vi udvikler forsat Biblioteksbarometeret i samarbejde med både folke- og 

forskningsbibliotekerne.

• Vi har i 2012 publiceret det første biblioteksbarometer for uddannelsesbibliotekerne på 

gymnasier og erhvervsskoler.

• Vi har givet tilskud til projektet NonUsers, en undersøgelse af bibliotekernes ikkebrugere 

i de fynske kommuner. 

• Vi indgår fortsat i et tæt samarbejde med Danmarks Statistik.

• Vi arrangerer møder mellem Danmarks Statistik og repræsentanter fra folke- og 

forskningsbibliotekerne for at udvikle og forbedre indsamlingen, bearbejdningen og 

publiceringen af statistikken.
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Et vigtigt indsatsområde for bibliotekerne de kom-
mende år bliver ‘Linked Data’ og nye internationale
katalogiseringsregler. 

Linked Data gør det muligt at kombinere indhold på
nye og kreative måder. Det skaber dynamisk adgang til
indhold, dels ved at kæde data fra mange forskellige
kilder og områder sammen, dels ved at beskrive sam-
menhænge mellem data. Brugeren kan ved samme
søgning få adgang til information om det samme em-
ne, både i en fælles databrønd med bibliografiske pos-
ter og e-ressourcer og i kilder som f.eks. Wikipedia. 

Omlægning fra traditionelle databaser til integreret
samspil baseret på sammenhænge mellem egne data
og data i omverdenen er en vigtig proces. Dette sam-
spil er en af hjørnestenene i den aktuelle og kommen-
de udvikling, bl.a. i forhold til udvikling af databrønd,
afløser for MARC-formatet og samarbejdet med den
fælleseuropæiske kulturarvsdatabase Europeana.

Samspil er også et vigtigt kodeord i forhold til de nye
internationale katalogiseringsregler, Resource Descrip-

tion and Access (RDA). En af intentionerne med RDA
er, at det skal understøtte et øget samspil mellem
biblioteksverdenen og øvrige sektorer og muliggøre, at
bibliografiske poster anvendes i nye sammenhænge,
også uden for bibliotekssektoren. 

Flere lande er allerede overgået til RDA, som utvivl-
somt får stor international udbredelse. I Danmark er
der behov for en afklaring af, om vi vil implementere
RDA, eller om de danske katalogiseringsregler skal til-
passes RDA. Styrelsen og Bibliografisk Råd iværksætter
i efteråret 2012 en høring blandt biblioteker og andre
væsentlige aktører.

Linked Data er i styrelsens fokus, mens arbejdet for at
sikre en løbende effektivisering gennem standardise-
ring fortsætter og dokumenteres i den årlige publika-
tion Biblioteksstandarder i Danmark.

SAMSPIL SIKRES
LINKED DATA 
OG NYE KATALOGISERINGSREGLER

RDA
RFID

LINKED OPEN DATA
PRISER
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DET GØR STYRELSEN

LINKS
Biblioteksstandarder i Danmark 2011
www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/arkiv-styrelsen-for-bibliotek-og-medier/singlevisning/artikel/biblioteksstandarder_i_danmark_2011

biblstandard.dk – standardaktiviteter på biblioteksområdet
biblstandard.dk

Løbende opdateringer og tilføjelser til publikationen Biblioteksstandarder i Danmark
biblioteksstandarder.wordpress.com/ 

EURIG – europæisk interesseorganisation for RDA
www.slainte.org.uk/eurig/index.htm

• Vi drøfter rapport om indførelse af RDA i Danmark bredt for at sikre en bred konsensus.

• Vi arbejder for at få indflydelse på udformning og vedligeholdelse af RDA igennem deltagelse 

i EURIG – en europæisk interesseorganisation for RDA.

• Vi tager en principbeslutning om at bruge rent internationalt tegnsæt og i forlængelse heraf 

nye regler for udlægning af søgeregistre.

• Vi lancerer en ny og forbedret mulighed for prisforespørgsel på materialer.

• Vi dokumenterer løbende standarder i en årlig publikation og på en blog.

• Vi udarbejder en ny version af retningslinjer for lånesamarbejde.
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UDVIKLINGSPULJEN FOR FOLKE- OG SKOLEBIBLIOTEKER

Haps en apps – en kerneydelse til gamergenerationen 
Formålet med projektet er at bringe den klassiske biblio-
teksintroduktion i øjenhøjde med børnene. Der udvikles et
spil til Smartphone, der skal motivere og fastholde børne-
nes interesse for biblioteket. Projektet bidrager til børnebi-
bliotekers arbejde med biblioteksorientering og styrker
samtidig børnenes brug af Palles Gavebod. 
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/haps-en-apps-en-

kerneydelse-til-gamergenerationen

Demoteksteve
I projektet udvides undergrundsbiblioteket ‘Demotekets’
univers med en online tv-station, der er målrettet den kø-
benhavnske undergrunds- og ungdomskultur. Tv-stationen
sender om materialer og kunstnere, og den grundlæggen-
de idé er at gøre indslagene så skøre og sjove, at folk får lyst
til at dele dem via de sociale medier. Projektet egner sig til
at udbrede etablering af Demoteker på bibliotekerne.  
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/demoteksteve

OVERBYGNINGSPROJEKTER

Etablering af bibliotekernes fælles e-læringsportal 
Hensigten med dette projekt er at skabe en portal, hvor
borgerne kan tilgå et udvalg af de e-lærings-materialer som
danske folkebiblioteker har udviklet og udvikler fremover.
Resultatet er eKurser.nu, der både samler eksisterende res-
sourcer i ét og hvortil der løbende produceres nye e-læ-
rings-ressourcer. Projektet er med til at forbedre bibliote-
kernes muligheder for at koordinere og producere e-læ-
rings-materialer rettet mod borgerne.
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/etablering-af-biblioteker-

nes-faelles-e-laeringsportal

Formidling på mobile platforme
Udgangspunktet for projektet er mobile enheder som
fremtidens primære digitale kanaler til bibliotekets tilbud.
I projektet evalueres eksisterende applikationer, og det
klarlægges, hvordan bibliotekerne kan bruge applikationer
til at gøre bibliotekstilbuddet mere attraktivt for nye mål-
grupper. Projektet vil blive brugt som afsæt til konkret ud-
vikling af mobile applikationer, som vil blive gjort frit til-
gængelige for andre biblioteker. 
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/formidling-pa-

mobile-platforme
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FÅ OVERBLIK OG INSPIRATION

Savner du overblik over igangværende udviklingsaktiviteter eller inspiration til nye projekter? Så brug Pro-

jektbanken, der synliggør udviklingsaktiviteter med tilskud fra puljer inden for biblioteksområdet. Både af-

sluttede og aktuelle projekter beskrives, ofte beriget med dokumenter, illustrationer, pressemeddelelser og

links som grundlag for erfaringsudveksling og videndeling. Læs mere om udvalgte projekter nedenfor, hvor

du også finder direkte links til projektbanken. 
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DEFF-PROJEKTER

Advisory Board – Strategisk samarbejde mellem bibliotek
og læringsmiljø i DK
I dette projekt arbejdes med at etablere et Advisory Board,
der skal sparre med uddannelsesbibliotekerne om, hvordan
de kan bidrage til at kvalificere de studerendes akademiske
og metodiske tilgang. Projektet vil proaktivt søge at indgå
i strategiske netværk, alliancer og partnerskab med uddan-
nelsesaktører på både det uddannelsesfaglige og -politiske
niveau i Danmark. 
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/advisory-board-

strategisk-samarbejde-mellem-bibliotek-og-laeringsmiljo-i-dk

Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing:
Formidlingsplatform til professionsuddannelser
Visionen er at skabe en samlet formidlingsplatform til pro-
fessionshøjskolerne, der giver adgang til alle de ressourcer,
som studerende og undervisere efterspørger, hvad enten
det drejer sig om bogligt materiale, e-bøger eller elektronis-
ke tidsskrifter. Dette indebærer et fokusskift fra samlings-
opbygning til videnpushing.
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fra-samlingsopbygning-

til-differentieret-videnpushing-formidlingsplatform-til-

professionsudd

NETBIBLIOTEKSPROJEKTER  

Fantastiske fakta-finder – Finurlige fakta
I dette projekt er omdrejningspunktet udviklingen af en
database, der formidler finurlige fakta og små bidder af vi-
den. Hensigten med de finurlige fakta er at vække bruger-
nes lyst til at udforske emner som litteratur, musik og film
i dybden og gøre et emne mere levende. Finurlige fakta
skal bruges til at markedsføre bibliotekerne og biblioteker-
nes materialer. 
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fantastiske-fakta-finder

VoxB og national opsamling af brugerskabte data  
Projektets formål er at etablere en national service til op-
samling af brugerskabte data. Resultatet er VoxB, som op-
samler og formidler brugernes egne anmeldelser, ratings og
tags af bøger, film, musik med mere. Denne form for bru-
ger til bruger-kommunikation understøtter brugerens mu-
ligheder for at vurdere, om et givent materiale er relevant. 
projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/national-opsamling-af-

brugerskabte-data

I PROJEKTBANKEN
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Kulturstyrelsen blev dannet den 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Styrelsen for Bibliotek og Medier, Kul-
turarvsstyrelsen og Kunststyrelsen. Styrelsen har ca. 280 medarbejdere og er organiseret i fire centre: 

• Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering
• Center for Kulturarv og Arkitektur
• Center for Kulturinstitutioner og Driftsstøtte
• Center for Kunststøtte

Styrelsen arbejder for at styrke samspillet mellem kunst, kulturarv, biblioteker og medier. Der er formuleret fire
eksternt rettede fokusområder til at understøtte dette arbejde:

Digitalisering
Alliance med danskerne
Kultur og vækst
Det internationale

I tillæg til nye tværgående samarbejdsmuligheder arbejder styrelsen for et styrket fagligt fokus i centrene og øget
samarbejde med sektorerne.

Biblioteksområdet er forankret i Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering. Centret er Kulturministeriets sag-
kyndige organ for det offentlige biblioteksvæsen og statens videncenter på medieområdet. Det bistår Kulturmi-
nisteriet, andre myndigheder og offentligheden i alle spørgsmål vedrørende folke-, uddannelses- og forsknings-
biblioteker samt spørgsmål vedrørende medier, først og fremmest radio, tv og den trykte presse.

Centret varetager forvaltningsopgaver, udviklingsopgaver og tilsynsopgaver, ligesom det administrerer et antal
tilskudsordninger. Dertil sekretariatsbetjener centret en række faglige råd, nævn og udvalg. 

Centret har godt 60 medarbejdere og rummer sekretariaterne for både DEFF og DDB. Centrets ledelse består pr.
1. januar 2013 af tre kontorchefer. 

Læs mere om Kulturstyrelsen på www.kulturstyrelsen.dk

KULTURSTYRELSEN OG BIBLIOTEKERNE
Direktør Anne Mette Rahbæk, Kulturstyrelsen

>> www.kulturstyrelsen.dk
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