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Længere åbningstider, flere betjeningssteder, arrangementer, læringstilbud,  samt forbedret adgang til 

digitalt indhold som e-bøger, film og musik. Landets folkebiblioteker høster nu  resultaterne af en målrettet 

indsats for at forbedre bibliotekernes tilbud til borgerne. 

Antallet af udlån af fysiske materialer er faldet med 5 % i forhold til 2011, viser den netop offentliggjorte 

biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik. Til gengæld har der været en ikke overraskende stigning i 

download af elektroniske ressourcer på 16 % fra 2011 til 2012. Udlånet af fysiske materialer udgør fortsat 

den største og væsentligste del af bibliotekernes samlede aktiviteter. 

 

Det fysiske bibliotek 

36,5 mio. besøg på folkebibliotekerne 

Besøgene på landets folkebiblioteker er i år steget med over 220.000 besøgende i forhold til 2011. Det   

fastholder endnu engang  folkebibliotekernes position som et af de oftest benyttede kulturtilbud i 

Danmark. 

Stigningen fra 2011 i antallet af fysiske betjeningssteder fortsætter i 2012. fra 544 betjeningssteder til 560, 

idet antallet af servicepunkter (steder til aflevering og afhentning af bøger) er steget fra 62 til 77 i 2012. 

 

Åbne biblioteker 



I juni 2012 var der 138 filialer med status som åbne biblioteker fordelt på 53 kommuner over hele landet. I 

juni 2013 er der sket en yderligere stigning således, at antallet af filialer nu er 177 fordelt på 67 kommuner, 

en markant stigning på 28 %. 

Øget åbningstid og flere aktiviteter 

Det større antal åbne biblioteker har betydet, at åbningstiden er blevet udvidet betragteligt – antallet af 

åbningstimer pr. uge er således steget med 28,6 % fra 2011 til 2012 – dvs. en stigning fra 16.677 timer til 

22.324 timer. 

Ifølge tal fra Biblioteks  Barometeret  er antallet af arrangementer  og udstillinger (fx forfatteraftner, teater, 

filmforevisning, musikaftener, kunstudstillinger) steget fra  2011 til 2012. Det svarer til  en stigning på 9 %. 

Samtidig er antallet af læseklubber steget fra 767 i 2011 til 848 i 2012, hvilket svarer til en stigning på 10 % . 

Desuden oplyser 54,6 % af bibliotekerne, at de har en bredere profil end udelukkende at være et bibliotek. 

Som eksempel kan nævnes medborgerhus, kulturhus mv.  

 

Yderligere er der øget fokus på borgerservice: I 2009 var borgerservice en fast del af bibliotekets opgave 

hos 10 % af bibliotekerne. I 2012 er tallet steget til knap 39,2 %. 

 

Bibliotekerne har i 2012 gjort stor anvendelse af frivilliges arbejdskraft. Således er antallet af frivillige på 

bibliotekerne steget fra 1.032 i 2011 til 1.527 i 2012, fordelt på 59 biblioteker, hvor de frivillige er 

beskæftiget med lektiehjælp, IT-hjælp, lydavis mm.  

 

Det digitale bibliotek 

 

41,9 mio. digitale besøg  
 
Folkebibliotekernes hjemmesider samt bibliotek.dk og netbibliotekerne (fx Litteratursiden, Filmstriben, E-

reolen mv.) har i 2012 registreret næsten 42 mio. digitale besøg.  De svarer til en stigning på ca. 30 % fra 

2011 til 2012. Så ikke alene er de fysiske besøg på folkebibliotekerne øget, mere men også digitalt er der 

tale om en stor stigning. 

 

Bibliotekerne har påtaget sig en stor rolle som brobygger indenfor it-læring med en bred vifte af 

læringstilbud til den enkelte borger. Vel at mærke tilbud som borgerne i større og større grad har taget til 

sig, hvilket følgende tiltag viser: 

 

- 89 biblioteker har i 2012 afholdt kurser i Lær-mere-om-IT, f.eks. Nem ID, SKAT mv. hvor der deltog 

næsten 12.000 kursister, og 73 biblioteker har afholdt kurser i generel it-anvendelse med 17.812 

deltagere mod 16.292 deltagere i 2011.  

 

- 88 biblioteker deltog i Seniorsurf-kampagnen, og hele 95 var med borger.dk kampagneugen i 2012.  

 

- 36 biblioteker har undervist i brugen af de sociale medier og 86 biblioteker har en profil på Face book.  

 

- I 2012 har 55 biblioteker tilbudt kurser i brugen af tablets, e-bogslæser og smartphones og 46 

biblioteker giver således adgang til søgning, fornyelser mv. via mobil adgang – en stigning på 12 % fra 



2011. Bibliotekerne har ikke alene undervist i brugen af e-bogslæsere.  50 % af bibliotekerne stiller 

således e-bogslæsere til rådighed for lånerne – enten til brug på stedet eller til at låne med hjem. 

 

 

Yderligere information: 

Nyt fra Danmarks Statistik 
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