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Indledning       
     
Analyse af barrierer og muligheder for integration af brugerrettigheder til folke- og forskningsbiblioteker i 
Århus Amt er et projekt, der er støttet af Biblioteksstyrelsens udviklingspulje i 2004 under indsatsområdet: 
Etablering af beslutningsgrundlag for strategiske indsatser i bibliotekssektoren. 
 
Formålet er at belyse, hvordan brugerne gives mest uhindret og gennemsigtig adgang til bibliotekernes 
medier og tjenester. Det skal understreges, at analysen ikke skal ses som et forskningsprojekt. Målet er heller 
ikke at opstille konkrete løsningsforslag på udfordringerne. Ambitionen er at gøde jorden for en debat om 
den fremtidige udvikling inden for bibliotekerne. Analysen skal danne grundlag for strategiske drøftelser i 
Biblioteksnetværk Århus Amt og forhåbentlig på landsplan. 
 
Baggrund: 
Biblioteksnetværk Århus Amt1 (BÅA) består af: Handelshøjskolens Bibliotek Århus, Randersegnens 
Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Statsbiblioteket, Århus Tekniske Bibliotek og Århus Kommunes 
Biblioteker. Sømløse brugerrettigheder og udvikling af samarbejdet mellem folke- og 
forskningsbibliotekerne har været drøftet af BÅA. I efteråret 2003 etableredes en fælles projektgruppe, der 
skulle udfærdige en strategisk analyse omkring integrerede brugerrettigheder.  
 
Projektgruppen består af:  
Karin Lund, Randersegnens Biblioteker, karin.lund@randersbib.dk  
Thomas Kolborg, Silkeborg Bibliotek, tk@silkeborg.bib.dk  
Trine Nedergaard Jensen, Århus Tekniske Bibliotek, TNJ@atb.dk  
Lone Knakkergaard, Statsbiblioteket, lk@statsbiblioteket.dk  
Birgitte Sønderkær, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus, BIS@asb.dk 
Stine Hansen, Århus Kommunes Biblioteker, (forfatter) sha@aakb.bib.dk  
Lotte Duwe Nielsen, Århus Kommunes Biblioteker, (forfatter) ldn@aakb.bib.dk  
Knud Schulz, Århus Kommunes Biblioteker, ksc@bib.aarhus.dk er ledelsesansvarlig for projektet.2
 
Analysen er opdelt i 7 hovedafsnit, og strukturen for analysen er følgende: 
 

• Afsnit 1, Problemafklaring afgrænser analysens fokusområde og præsenterer den centrale 
problemstilling og visionen for det sømløse bibliotek.  

• Afsnit 2, Folke- og forskningsbibliotekerne i Århus Amt. Beskrivelse af aktørerne og 
strukturreformer for både folke- og forskningsbibliotekerne.  

• Afsnit 3-6, Analysen er struktureret i forhold til definitionen af det hybride bibliotek: 3 Adgang til 
steder. 4 Adgang til global information. 5 Adgang til samlinger af medier. 6 Adgang til vejledning. 

• Afsnit 7, Præsentation af tre scenarier, der skal læses som debatoplæg til strategiske 
udviklingsveje.  
 

Litteraturlisten rummer en oversigt over projektets desk research. Projektet har gennemført to 
fokusgruppeinterviews, to kvalitative telefoninterviews og en spørgeskemaundersøgelse om bibliotekernes 
brugerrettigheder og services. Dokumentation fra disse undersøgelser findes i analysens bilag.  
 
Den 26. januar 2005 afholdt projektet en konference i samarbejde med Biblioteksstyrelsen, Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening og BÅA. Her blev en debatudgave af analysen 
diskuteret af interessenter fra folke- og forskningsbibliotekerne. Når der i teksten henvises til konferencen, 
menes projektets konference 26. januar 2005.3 Ved konferencen blev deltagerne opfordret til at sende 
kommentarer og forslag om barriere og muligheder for integration af brugerrettigheder via et spørgeskema, 
som blev publiceret på projektets hjemmeside.4  

                                                 
1 Mere information om BÅA: http://www.aakb.dk/sw1435.asp
2 Mere information om projektet kan ses på www.aakb.dk/sw1954.asp.  
3 Program med link til debatudgaven af analysen og præsentationer kan ses på http://www.aakb.dk/sw50139.asp
4 Tre benyttede denne mulighed.  
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Ledelsesresumé      
 
Regeringen vil gøre Danmark til et førende vidensamfund i verden,5 så der sættes turbo på behovet for deling 
af viden. Strukturreformens ambition er at tage udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov – i 
stedet for systemernes.  
 
Integration af brugerrettigheder, også kaldet sømløse brugerrettigheder handler om at sætte brugeren i 
centrum og tage udgangspunkt dennes behov. Formålet er at skabe den mest uhindrede og gennemsigtige 
adgang til folke- og forskningsbibliotekernes samlede medier og tjenester. Dette skal ikke mindst ses i lyset 
af, at mange brugere i eksempelvis Århus Amt shopper rundt mellem folke- og forskningsbibliotekerne, som 
derfor deler mange brugere.6 Denne analyse afdækker barrierer og muligheder for at indføre sømløse 
brugerrettigheder. Analysen er struktureret efter kerneydelserne i det hybride bibliotek: Steder, 
netværksadgang til global information og til samlinger af medier, med vejledning.  
 
Folke- og forskningsbibliotekerne anerkender behovet for en øget udvikling af brugerrettigheder. Man er 
allerede godt på vej: bibliotek.dk har forbedret brugernes muligheder for mediesøgning, og udbudet af 
elektroniske videnressourcer er vokset markant. Spørgsmålet er, inden for hvilke områder det bedst kan 
betale sig at sætte ind? Det ser ud til, at de brugerrettigheder, der er knyttet til IT-infrastrukturen, bedst løses 
på landsplan. Det er ikke rationelt at opfinde lokale tekniske løsninger, der ikke bygger på standarder. Kun 
ved en fælles strategi for folke- og forskningsbiblioteker i hele Danmark kan man skabe holdbare og 
rationelle løsninger af IT-infrastrukturen. Det samme gælder for netbibliotekerne og licenserne. Her skal 
bibliotekerne indgå i større alliancer for at matche leverandørerne, når der forhandles aftaler. 
 
Åbne netværk med fri og gratis adgang til bibliotekernes samlede ressourcer, herunder viden produceret af 
universiteterne, er et væsentligt perspektiv. Open Access kan demokratisere videndelingen og løser samtidig 
en del af ressourceproblemerne, som de ublu licenspriser forårsager i bibliotekerne.  
 
Ønsker man at udvikle brugerrettighederne på tværs af bibliotekerne på regionalt niveau, peger analysen på 
de mest oplagte indsatsområder:  
 

• udvikling af bibliotekernes fysiske rum med faciliteter til læring, uddannelse, 
videndeling og arena for netværk mellem studerende, forskere, borgere og 
virksomheder 

• PR- og formidling  
• udvikling af informationskompetencer og vejledning  

 
Analysen identificerer barrierer af både politisk, juridisk og økonomisk karakter.  
 
De politiske barrierer drejer sig om ejerskabet af institutionerne. Strukturreformen ændrer relationerne 
mellem ejere og institutioner. I forskningsbibliotekssektoren vil nogle institutioner opprioritere de interne 
opgaver i universiteterne. En udvikling der forstærkes af budgetreformen, hvor bibliotekernes budgetter 
integreres i universitetets budget.  
Man kan identificere fælles brugere af både folke- og forskningsbibliotekerne, men bibliotekerne påtager sig 
ikke uden videre betjeningen af brugere, som er andres ansvar.  
Der er heller ikke politisk konsensus om hvilken IT-infrastruktur, der vil være det mest optimale valg. Hvert 
bibliotek kan vælge sit eget system, men hvis bibliotekerne rationelt skal udvikle nye services, 
personalisering og uhindret adgang til videnressourcerne, forudsætter det, at beslutningstagerne prioriterer 
fælles løsninger. 
   
De juridiske barrierer drejer sig om registreringer og samkøring af brugerinformationer. Hertil kommer 
ophavsrettigheder, der komplicerer nogle løsninger. Bibliotekernes formål og opgaver er også forskelligt 

                                                 
5http://www.statsministeriet.dk/publikationer/reggrund05/index.htm
6 Fællesrapport – Brugerundersøgelser af Statsbiblioteket og Århus Kommunes Biblioteker, 1997 – Kbh.: biblioteksstyrelsen. 

http://www.statsministeriet.dk/publikationer/reggrund05/index.htm
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defineret i Biblioteksloven og bekendtgørelsen.7 Det betyder blandt andet at forskningsbibliotekerne kan 
prioritere egne kernebrugere (på bekostning af eksterne brugere), og at reglerne for gebyrer er ikke ens for 
folke- og forskningsbibliotekerne. 
 
De økonomiske barrierer drejer sig primært om, hvem der skal betale for hvad. Hvordan konstruerer man 
en økonomisk model, der sikrer, at nogle biblioteker ikke free-rider og nyder goder, der reelt finansieres af 
andre – og hvordan skaber man flere muligheder for de samme penge? Flere aktører efterlyser en statslig 
gulerod, altså statslig medfinansiering af fælles løsninger og nationale licenser.  
  
Argumentet for overhovedet at diskutere udviklingen af brugerrettigheder er, at der opnås fordele for brugere 
eller institutioner. Men det er et strategisk valg, om bibliotekerne vil udvikle brugerrettigheder på tværs af 
folke- og forskningsbibliotekerne, eller om man udelukkende vil prioritere samarbejde internt i de to 
sektorer, hvor der er større strukturreformer i gang.  
 
Vurderingen er, at der bør foretages en afklaring af, hvordan man ønsker at udvikle integrerede 
brugerrettigheder. Det skal ske for at undgå, at der iværksættes initiativer, der går i hver sin retning, og 
dermed vanskeliggør brugernes uhindrede adgang til bibliotekerne.  
 
Integration af brugerrettigheder til folke- og forskningsbiblioteker i Århus Amt kan tænkes i mange 
varianter, lige fra det helt uformelle, løse samarbejde mellem folke- og forskningsbiblioteker til mere 
vidtgående fusion af institutionerne. Jo mere kompleks model man beslutter sig for at arbejde hen imod, jo 
større er de barrierer, der skal overvindes, både politisk, organisatorisk, økonomisk og juridisk. Hvilken 
samarbejdsmodel, der vælges, er i sidste ende op til de politiske beslutningstagere. 
 

 

                                                 
7 Lov om ændring af Lov om biblioteksvirksomhed: Lov nr. 1049 af 17. december 2002, samt. Lov om biblioteksvirksomhed Lov nr. 
340 af 17. maj 2000, samt Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed: Bekendtgørelse af 15. november 2000, kapitel 2, § 10-12. 
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1. Problemafklaring       
 
Sømløse brugerrettigheder8 skal her forstås som en situation, hvor brugerne så ubesværet som muligt kan 
benytte bibliotekers ydelser og services på tværs af forsknings- og folkebibliotekerne. Den centrale 
problemstilling er at undersøge: 
 
Hvordan gives brugerne mest uhindret og gennemsigtig adgang til folke- og forskningsbibliotekernes 
medier og tjenester? 
 
Både brugernes, bibliotekernes og ejernes interesser inddrages. Følgende faktorer skal belyses i forhold til de 
fordele og muligheder, samt de barrierer og ulemper der er ved integration af brugerrettigheder: 
 

• IT-infrastruktur 
• Juridiske og administrative forhold, bl.a. vedrørende brugeroplysninger 
• Videns ressourcer – analoge og digitale 
• Formidling og PR 
• Organisationsstrukturer og personaleforhold 
• Politiske forhold og relationer til eksterne stakeholders 
• Økonomi 

 
Analysen er afgrænset til at omfatte biblioteksnetværket i Århus Amt. Brugerundersøgelser har 
dokumenteret, at mange af brugerne og især studerende benytter flere biblioteker.9 En studerende i Århus 
kan f.eks. være registreret bruger hos en uddannelsesinstitution, hos Statsbiblioteket og ved det lokale 
folkebibliotek. Rationalet, der skaber sammenhæng mellem folke- og forskningsbibliotekerne, er uddannelse 
og læring – som illustreret ved nedenstående tabel.10 Det er derfor oplagt at undersøge, hvordan man i 
fællesskab kan tilbyde uhindret og sømløs adgang til bibliotekernes ressourcer inden for området uddannelse 
og læring. 
 

Rationale Kultur Uddannelse & 
læring 

Forskning Erhvervsudvikling 

Handelshøjskolens Bibliotek  X X X 
Randersegnens Biblioteker X X / / 
Silkeborg Bibliotek X X   
Statsbiblioteket X X X  
Århus Tekniske Bibliotek  X /  
Århus Kommunes Biblioteker X X / / 
 
 
1.1 Udfordringer til bibliotekerne 
 
Samfundsmæssige forandringer påvirker både folke- og forskningsbibliotekerne: Globalisering, teknologisk 
udvikling, ændringer i uddannelsesformer og strukturforandringer er med til at sætte bibliotekerne under 
pres. Omverdenen er med til at udstikke rammerne og handlemulighederne i forbindelse med et strategisk 
beslutningsgrundlag. 
 
International konkurrence mellem vækst- og videncentre 
Verdens regioner konkurrerer om at tiltrække og udvikle den mest værdifulde humane kapital, og her er 
netværk i vidensystemer mellem højt kvalificeret forskning, uddannelsescentre og virksomheder et vigtigt 
konkurrenceparameter. 
 

                                                 
8 Sømløse brugerrettigheder og integrerede brugerrettigheder er to udtryk for det samme begreb. 
9 Fællesrapport – Brugerundersøgelser af Statsbiblioteket og Århus Kommunes Biblioteker, 1997 – Kbh., Biblioteksstyrelsen. 
10 At bygge samarbejde på tværs af biblioteker med afsæt i rationaler er inspireret af Dorte Skot Hansen. De fire rationaler: Kultur, 
uddannelse & læring, forskning og erhvervsudvikling er formuleret ud fra bibliotekernes mål og opgaver. ”X” betyder, at rationalet 
er centralt for bibliotekets virksomhed. ”/” betyder, at rationalet har en vis betydning for biblioteket, men at det ikke er centralt.  
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Danmark skal leve af at have ny viden til rådighed, som bredt kan give befolkningen nye kompetencer, og som kan omsættes til 
produkter og serviceydelser. Det handler om hurtigst muligt at få viden derhen, hvor den kan anvendes. Og derfor skal vores 
vidensystem være effektivt og konkurrencedygtigt. 11

 
Bibliotekerne indgår i det danske vidensystem, dels som deltagere i netværk, der udvikler nye 
serviceprodukter, dels som formidlere af viden til borgere, uddannelsesinstitutioner, forskere og 
virksomheder.12 Et vigtigt parameter for at understøtte Århus Amt som uddannelsesregion er, at 
bibliotekernes services markedsføres overfor de studerende, så de får så effektiv og uhindret adgang til 
informationsressourcer som muligt. En anden mulighed er udviklingen af en alliance mellem bibliotekerne 
og universiteterne, der er forpligtet til at eksportere forskningsproduktionen. Bibliotekerne kan blive det kit, 
der skaber forbindelse mellem videnproducenter og videnaftagere (borgere, medier og virksomheder).   
 
Teknologisk udvikling i mediespredning 
Udviklingen i medieteknologien er accelereret, siden Gutenberg opfandt bogtrykket i midten af 1400-tallet. I 
dag er den originale bog en elektronisk tekst, der i teorien lige så godt kan spredes via databaser og internet, 
som via trykte bøger. Rapporter og betænkninger publiceres stort set kun elektronisk, hvor brugerne 
downloader og printer efter behov. Der er store interesser på spil, når lovgivning om ophavsret forhandles. 
Aftaler om intellektuel copyright er centrale, også i forbindelse med for udformningen af danske 
licensaftaler. National lovgivning er helt afhængig af international lovgivning, primært EU´s direktiver og 
World Intellectual Property Organization (Wipo).13

 
Det enkelte bibliotek har ringe gennemslagskraft i forhold til rettighedsindehavere og leverandører af de 
store mediedatabaser. Samarbejde, netværk og partnerskaber er derfor en del af bibliotekernes strategi i 
forbindelse med forhandling af licensrettigheder. En anden strategi, bibliotekerne kan benytte sig af, er 
sammen med universiteterne at gå uden om de kommercielle leverandører og formidle deres 
videnproduktion, undervisningsmaterialer og forskningsresultater i åbne netværk.   
 
Uddannelse og efteruddannelse 
Uddannelser er ikke statiske. Livslang læring, efter- og videreuddannelse er nødvendig for at holde trit med 
udviklingen på arbejdsmarkedet og i samfundet. Flere deltager i kortere og længere uddannelsesforløb, 
blandt andet via fjernundervisning og e-læring. En EU-rapport lavet af The European Centre for the 
Development of Vocational Training (CEDEFOP) har vist, at Danmark er det land i Europa, hvor flest 
voksne tager efteruddannelse.14

 
Bibliotekernes rolle i forhold til disse tendenser er at skabe de bedste forudsætninger for videnformidling og 
støtte til såvel åbne som strukturerede uddannelsesforløb. Borgerne skal have så uhindret adgang til viden og 
muligheder for læring, som det er muligt.  
 
Distancesamfundet 
Digitaliseringen og teknologiudviklingen øger til stadighed mulighederne for at klare kommunikation pr. 
distance. Alligevel oplever uddannelsesinstitutionerne et stigende ønske fra studerende om at mødes i det 
fysiske rum – fjernundervisning suppleres med weekendseminarer og undervisning, hvor studerende og 
undervisere mødes. 
 
Bibliotekerne fungerer som offentlige, fysiske rum, hvor folk kan bruge videnressourcer på lige vilkår. Dette 
skal ses i relation til, at det offentlige rum mange steder indsnævres. Der bliver færre og færre steder, der 

 
11 Regeringens videnstrategi – viden i vækst, 2003, side 12. 
12 Eksempler: De seks projektbiblioteker leverer alle information til virksomheder. BÅA er medlem af Alexandra Instituttet. Flere af 
bibliotekerne indgår i projekter og udviklingskontrakter med forskere og virksomheder, f.eks.: Det interaktive børnebibliotek, 
Silkeborg Bibliotek samarbejde med Tagvision om chipteknologi, Randersegnens Bibliotekers: Dansk Ressourcecenter for E-Bøger, 
Handelshøjskolens Biblioteks samarbejde med Link i Randers og Center for entrepreneurship, Århus Kommunes Bibliotekers 
samarbejde med ISIS Katrinebjerg og Arkitektskolen. 
13 http://www.wipo.int/. 
14 Over 50 procent af danskerne i undersøgelsen oplyser, at de inden for de seneste 12 måneder har taget en eller anden form for 
uddannelse eller kursus. Til sammenligning ligger EU-gennemsnittet nede på 31 procent. Kun Sverige og Finland ligger tæt på 
Danmark i opgørelsen. Danmark indtager også en førsteplads, hvis man fraregner studerende under 25 år. 
http://www.dpu.dk/site.asp?p=114&newsid=1434

http://www.wipo.int/
http://www.dpu.dk/site.asp?p=114&newsid=1434
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ikke er styret af kommercielle interesser. F.eks. opfattes shoppingcentre af mange som offentlige, men reelt 
er de underlagt regler fastsat af kommercielle aktører.15

 
Udenlandske erfaringer med integration af brugerrettigheder 
I en række andre lande16 er man også begyndt at arbejde med sømløse brugerrettigheder. Det har imidlertid 
ikke været muligt at identificere et best-practice eksempel for integration af brugerrettigheder på tværs af 
folke- og forskningsbiblioteker set i forhold til en dansk sammenhæng. 17

 
Generelt viser det sig, at barriererne primært findes internt i bibliotekerne og på det politiske niveau. Det 
handler om modstand mod forandringer, uvilje imod at dele ressourcer på tværs af bibliotekerne. Indførelsen 
af et sømløst bibliotekssystem skaber imidlertid også muligheder: Brugerne har fået adgang til flere 
ressourcer og bedre og mere synlig service. Det bliver interessant at følge disse og evt. nye initiativer med 
henblik på inspiration og videndeling. 
 
Delkonklusion 
Danmarks overlevelse i det globale verdenssamfund afhænger i høj grad af evnen til at skabe ny viden og 
kreativitet. Bibliotekerne spiller her en afgørende rolle som offentlige formidlere af information og viden. De 
ovenfor beskrevne udviklingstendenser er alle med til at påvirke udformningen af bibliotekernes opgaver. De 
kræver, at bibliotekerne formår at omstille sig og samarbejde.  
 
Der er behov for strategiske overvejelser over, hvordan bibliotekerne udnytter ressourcerne optimalt. Et 
sømløst biblioteksnetværk kan være en løsningsmodel, der både sikrer, at brugernes behov varetages, og 
samtidig er med til at styrke bibliotekernes bidrag til udviklingen af vidensamfundet. 
 
 
1.2. Vision18 for et sømløst biblioteksnetværk 
 
Missionen for et sømløst biblioteksnetværk er at skabe den mest uhindrede og overskuelige adgang til folke- 
og forskningsbibliotekernes medier og tjenester for brugerne af de sømløse biblioteker. Det stiller krav til de 
hybride biblioteker om at være: 
 

• Fysiske steder 
• med adgang til global information og  
• samlinger af forskellige medier, 
• hvor der er vejledning 

 
Visionen for det sømløse bibliotek er at udvikle et samarbejdende netværk af integrerede tjenester. 
Disse tjenester skal dels understøtte brugernes adgang til viden og dels understøtte udviklingen af 
informationskompetencer, uanset hvilket bibliotek der benyttes. 
 

 
15 Naomi Klein : No Logo, mærkerne, magten, modstanden. Gyldendal 2002. 
16 Nordirland, England, Singapore, USA og Norge – Se bilag 9. 
17 Der er gennemført informationssøgning i LISA samt de internationale, faglige netværk, bibliotekerne indgår i (IFLA, Bertelsman, 
PLIN og PULMAN). 
18 Vision: Erklæring som beskriver, hvorledes virksomheden ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. 
Mission: Erklæring om organisationens eksistensberettigelse (raison d’etre). Missionen beskriver, hvorfor virksomheden eller 
funktionen eksisterer. Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling: 
http://www.sckk.dk/visSCKKArtikel.asp?artikelID=1510

http://www.sckk.dk/visSCKKArtikel.asp?artikelID=1510
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2. Folke- og forskningsbibliotekerne i Århus Amt   
 
 
Bibliotekerne i Århus Amt omfatter mere end 70 større og mindre forskningsbiblioteker, folkebiblioteker 
samt Statsbiblioteket.19 De seks forsknings- og folkebiblioteker, der tilsammen udgør BÅA, har forskellige 
tilhørsforhold, som nedenstående oversigt viser.  
 
Biblioteksnetværk Århus Amt (BÅA) 
 

Institution Tilhørsforhold Primær målgruppe Profil 

Handelshøjskolens 
Bibliotek 

Handelshøjskolen Århus, selvejende 
institution under Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling  

Handelshøjskolens studerende, ansatte 
samt erhvervslivet 
 

Erhvervsøkonomi, sprog og 
kommunikation   

Randersegnens 
Biblioteker Randers kommune  

Borgerne i forbundskommunerne 
(Randers, Midtdjurs, Nørhald, Purhus, 
Sønderhald og Rougsø Kommuner) 

Folkebibliotek 
Bogbus 
Ressourcecenter for e-bøger  
 

Silkeborg Bibliotek Silkeborg Kommune  Borgerne i Silkeborg og Gjern 
Kommuner  

Folkebibliotek  
Bogbus 
Kulturelt samlingssted 
Diverse webservices 

Århus Tekniske 
Bibliotek 

Ingeniørhøjskolen Århus, selvejende 
institution under 
undervisningsministeriet 

Studerende og ansatte ved IHA 
 

Naturvidenskabeligt og teknisk 
materiale 

Statsbiblioteket Institution under kulturministeriet  
Aarhus Universitets ansatte, 
studerende samt danske 
folkebiblioteker 

Universitetsbibliotek  
Pligtafleveringsbibliotek 
Overcentral for folkebibliotekerne  

Århus Kommunes 
Biblioteker 

Århus Kommune  
 Borgerne i Århus Kommune 

Folkebibliotek og Centralbibliotek for 
folkebibliotekerne i Århus Amt + 8 
biblioteker i Viborg Amt 

 
Når der henvises til bibliotekerne som sektor, er der i højere grad tale om de faglige og kompetencemæssige 
egenskaber, end der henvises til ejerskabet af den pågældende institution, da dette ejerskab er fordelt på en 
række forskellige aktører.20

 
Der findes en række digitale tjenester, der ikke er knyttet til det enkelte bibliotek, men til det samarbejdende 
biblioteksvæsen. Det drejer sig om: bibliotek.dk, Biblioteksvagten, DotBot, Danske Billeder, 
litteratursiden.dk, FINFO, Bibliotekernes Netguide, Bibliotekernesnetmusik.dk, Danmarks Elektroniske 
Forskningsbibliotek (DEF) og tilsvarende. Desuden udvikler Silkeborg Bibliotek webservices som bruges af 
mange andre biblioteker landet over.21

 
Alle biblioteker udbyder både analoge og digitale medier. Indførelsen af IT har betydet, at mange 
rutinemæssige opgaver nu udføres af brugerne frem for bibliotekernes personale.  
 
2.1 Strukturforandringer og samarbejde 
 
Strukturforandringerne er en anledning til at revurdere samarbejdet mellem bibliotekerne og undersøge, 
hvordan man inden for de nye strukturer kan etablere et optimalt fungerende og samarbejdende 
biblioteksvæsen.  
 
Målet med den kommunale strukturreform22 er blandt andet at fremme effektivitet, bedre 
ressourceudnyttelse i opgavevaretagelsen samt at udnytte specialiseringen i større enheder. Samtidig skal 
reformen sikre klarhed, helhed og sammenhæng i betjeningen af borgerne. Det skal ske gennem større 
åbenhed og gennemsigtighed, der sikrer, at borgerne får den bedst mulige service og kvalitet. At sætte 
borgernes behov i centrum forudsætter, at gråzoner og uklarhed i ansvarsfordelingen mellem myndighederne 

                                                 
19 Tallet er eksklusiv Skole- og gymnasiebiblioteker. Liste over de eksisterende biblioteker i Århus Amt ses i bilag 6. 
20 Høffner og Krarup, side 7, 2004: Afdækning og oplæg til vurdering af den tekniske infrastruktur i Forskningsbibliotekssektoren. 
21 Epoke, der beskæftiger sig med skønlitteratur før år 1900, og Mimers Brønd, der primært henvender sig til folkeskoleelever. 
22 Indenrigsministeriet: Aftale om strukturreform, juni 2004. 
http://www.im.dk//imagesupload/dokument/Aftale%20om%20strukturreform%20ny.pdf

http://www.im.dk//imagesupload/dokument/Aftale om strukturreform ny.pdf
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minimeres. Folkebibliotekerne påvirkes af strukturreformen, fordi de kommer til at tilhøre større, 
administrative politiske enheder. Det kræver overvejelser om, hvordan man skaber en struktur, der giver 
brugerne og borgerne den mest effektive udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed. 
 
Forskningsbibliotekernes tilknytning til deres respektive uddannelsesinstitutioner ændres også. Fra gennem 
90’erne at have fungeret som selvstændige enheder med øremærkede budgetter tildelt af 
ressortministerierne23 overgår universitetsbibliotekerne i 2005 til finansieringsmæssigt at være underlagt 
uddannelsesinstitutionerne.24 Det betyder, at bevillinger ikke længere øremærkes til biblioteksopgaven, men 
indgår som en del af læreanstaltens samlede bevilling. Det bliver i højere grad op til den enkelte 
uddannelsesinstitution selv at vurdere, hvordan og i hvilket omfang biblioteksfunktionen skal tilgodeses, 
integreres eller prioriteres i forhold til fremtidige opgaver. Det betyder samtidig, at forskningsbibliotekerne i 
endnu højere grad knyttes til moderinstitutionen. Niels-Henrik Gylstorff, Overbibliotekar fra Aalborg 
Universitets Bibliotek (AUC) understregede dette i sit oplæg på konferencen: For en institution som AAU25 
er det helt entydigt, at AUB er til for og finansieres af AAU. AUB eksisterer altså alene på grundlag af en 
bevilling fra AAU, og det er dermed AAU der bedømmer nytteeffekten. Jeg mener at analysen underspiller 
betydningen af dette. Universiteterne er fx ikke indstillet på at løse (finansiere) de digitale 
informationsproblemer som gymnasiale eller CVU-uddannelser har, og heller ikke på at forsyne andres 
brugere med arbejdspladser etc.26

 
I diskussionen omkring integrerede brugerrettigheder spiller de forskellige ejerforhold en stor rolle, idet disse 
er med til at udstikke rammerne og fokus for bibliotekernes arbejde og virksomhed.  
 
Samarbejdet mellem bibliotekerne er defineret i biblioteksloven og i retningslinier fra Biblioteksstyrelsen, 
samt i bevillingsforudsætningerne for de statslige tilskud til overbygningsopgaver. Det vil sige. at de seks 
biblioteker er knyttet til hinanden via det lovgrundlag og af aftaler om samarbejde gennem det interurbane 
lånesamarbejde. Hertil kommer den nationale kørselsordning, hvor Biblioteksstyrelsen har indgået kontrakt 
om kørsel med en privat leverandør.  
 
Herudover er samarbejdsstrukturerne mellem aktørerne i høj grad baseret på frivillighed. Biblioteksnetværk 
Århus Amt er et forum, hvor ledelsesrepræsentanter fra både folke- og forskningsbibliotekerne mødes og 
udveksler viden og erfaringer, men et egentligt formaliseret samarbejde på mere operationelt niveau mellem 
eksisterer ikke.  
 
Ejernes prioritering bestemmer samarbejdsmulighederne mellem folke- og forskningsbibliotekerne. Hvis et 
samarbejde mellem de to bibliotekssektorer ikke prioriteres, vil dette være en barriere i integration af 
brugerrettigheder. 
  
2.2 Opsummering  
 
Bibliotekssektoren i Århus Amt består af mere end 70 større og mindre folke- og forskningsbiblioteker, som 
har forskellige ejere. På samme måde har de seks projektbiblioteker forskellige ejere. Lige fra den enkelte 
kommune til en centralstatslig enhed. En del af folkebibliotekernes tilhørsforhold vil ændre sig i forbindelse 
med gennemførslen af den kommunale strukturreform. På lignende vis sker der inden for 
forskningsbibliotekssektoren strukturelle og organisatoriske forandringer, der betyder ændringer i den måde, 
biblioteket er tilknyttet sin moderinstitution. 
 
Der er ikke tradition for et tæt samarbejde mellem folke- og forskningsbibliotekerne på regionalt plan. 
Biblioteksnetværk Århus Amt fungerer som et løst netværk, hvor bibliotekslederne fra de saks største folke- 
og forskningsbiblioteker mødes og diskuterer aktuelle emner. I relation til sømløse brugerrettigheder er det 

 
23 Undervisningsministeriet, Kulturministeriet eller Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
24 Tre universitetsbiblioteker er undtaget denne strukturændring: Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og 
Lægevidenskabelige Bibliotek. 
25 AAU – Aalborg Universitet. 
26 http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc

http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc
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vigtigt, at der overhovedet eksisterer et forum på tværs af bibliotekerne, der kan danne basis for yderligere 
udviklingstiltag. 
 
Der er mulighed for helhedstænkning på tværs af bibliotekerne. Men det er ikke givet, at de forskellige ejeres 
interesser og fokus er rettet mod at skabe integrerede brugerrettigheder på tværs af folke- og 
forskningsbibliotekerne. Det er vigtigt at have øje for ejernes prioriteringer i diskussionen af sømløse 
brugerrettigheder.   
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3. Adgang til steder        
 
Brugernes behov for bibliotekernes fysiske rum ændrer sig i takt med de samfundsmæssige og strukturelle 
forandringer, jævnfør afsnit 1.1. Man kan argumentere for, at der reelt er mindre behov for det fysiske 
bibliotek, idet digitalisering og selvbetjening vinder mere og mere indpas.27 Alligevel er der stadig mange, 
der opsøger bibliotekernes fysiske rum. Brugerne har behov for rum og faciliteter, der understøtter 
uddannelse og uformel læring. Det vil f.eks. sige rum, hvor der er mulighed for projektarbejde, samt studie- 
og mødefaciliteter med netadgang og kommunikationsformer: videokonferencer, chat, mail, tlf., 
smartboards, iFloors osv. Fokusgruppeinterviews viser, at brugerne også forholder sig til bibliotekernes 
fysiske rum 
 

- Jeg kan godt lide at gå ved havet, sidde i kirken eller i biblioteket og nyde roen. En af grundene til at gå på læsesalen er at 
disciplinere og koncentrere sig. 28 

 
- Tag skrivebordet fra bibliotekaren. Skrivebordet er et magtinstrument, som bruges til at holde borgerne væk eller på 

afstand. 29 
 

På Århus Tekniske Bibliotek efterlyser de studerende flere fælles arealer med mulighed for socialt samvær. 
Biblioteket er blevet nævnt som en oplagt mulighed, trods de knappe fysiske rammer. 
Biblioteket er et mindre forskningsbibliotek, der fysisk er placeret på Ingeniør Højskolen Århus (IHA). De 
fysiske rammer er et traditionelt bibliotek med tidsskriftlæsesal og en udlånssamling med arbejdspladser 
samt pc’ere til informationssøgning. Biblioteket råder over et begrænset antal læsepladser, der hovedsageligt 
benyttes at studerende, der ønsker fred og ro til fordybelse. Alle studerende får stillet et grupperum til 
rådighed på skolen og alle elektroniske ressourcer, som biblioteket tegner licens til, kan benyttes fra IHA 
campus. Men på IHA er man i færd med at bryde denne grupperumsstruktur op, da de studerende ikke føler, 
at det er en optimal løsning. Også andre biblioteker benyttes også som lokalt studie- og arbejdssted. 
 
Statsbiblioteket oplever på lignende vis, at brugerne langt fra er ligeglade med de fysiske forhold. I en 
brugerundersøgelse30 blev der blandt andet udtrykt holdninger som: 1.- Flere studiemiljøer, mulighed for at 
sidde i grupper. 2 – Læsesalen er for lille, så der er krig om pladserne. 3 – Flere grønne områder 
(beplantning) inde på biblioteket, vil gøre det knap så institutionelt (Brugercitater i kursiv). Alt i alt udtryk 
for at brugerne anser bibliotekernes fysiske rum for vigtigt. Århus Kommunes Biblioteker arbejder målrettet 
med at udvikle dele af indretningen som åbne læringscentre. Med inspiration fra eksperter i læring og 
arkitekter testes indretningen overfor brugerne.31

 
En LibQUAL spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Handelshøjskolens bibliotek i Århus understøtter 
denne tendens. Ud af 377 indsamlede spørgeskemaer har 117 respondenter benyttet muligheden for at 
komme med yderligere kommentarer. 50 % af disse kommentarer udtrykker ønske om ændringer af 
bibliotekets fysiske rammer. De studerende efterspørger flere studie- og gruppearbejdspladser samt 
læsepladser med ro til fordybelse.32 Dette kan hænge sammen med, hvad man kan kalde studieformernes 
forandring. Inden for mange områder sker der en øget digitalisering,33 flere og flere informationer lægges ud 
på internet, læring bliver individualiseret og rykker sig væk fra klasselokalets kollektive ramme. Studerende 
er i langt mindre grad end tidligere afhængige af at være fysisk tilstede på deres uddannelsesinstitution. 
Modreaktionen kan være, at brugerne får behov for at være i et fysisk rum med andre brugere. Det fysiske 
                                                 
27 Niegaard, Hellen: Fremtidens biblioteker tager form: Danmarks Biblioteker, nr.5, 2004. 
28 Opsamling fra fokusgruppemøde i ÅKB vedrørende Adgang til information, læring og kulturarv, 2004, 
http://www.aakb.dk/sw50643.asp
29 Opsamling fra fokusgruppemøde i ÅKB vedrørende Adgang til information, læring og kulturarv, 2004, 
http://www.aakb.dk/sw50643.asp
30 Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktioner på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket samt Danmarks Natur og 
Lægevidenskablige Bibliotek, København 2003. 
31 Carsten Primdahl, Cebra arkitekterne: Et inspirationsoplæg om transformation fra værdibaseret programmering til fysisk 
konkretisering. Projekt hybride læringsmiljøer, , http://www.aakb.dk/sw26127.asp 
32 LibQUAL – Spring 2004. Survey – Aarhus School of Business, Library. Association of Research Libraries/Texas A&M 
University, Washington, DC 2004 (www.libqual.org) 
33 F.eks. samarbejder forskningsbibliotekerne i disse år intensivt med underviserne for at gøre pensummaterialer tilgængelige på en 
umiddelbar og nem måde, elektronisk via internettet. 

http://www.aakb.dk/sw50643.asp
http://www.aakb.dk/sw50643.asp
http://www.libqual.org/
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rum er med til at tilgodese menneskers fundamentale sociale behov. John Naisbitt bruger udtrykket High 
Tech – High Touch,34 som forklaring på, at jo mere man digitaliserer, jo mere vokser behovet for nærhed og 
fysisk tilstedeværelse. De fysiske biblioteker skal udvikles i takt med udviklingen af brugernes 
forskelligartede behov og brugsmønster. 

- Hvis alle borgere har bredbånd i fremtiden, skal man satse på online adgang til bibliotekets aktiviteter og mulighed for at 
komme til alt via nettet. Hvis alle ikke har en computer, er der stadig brug for, at bibliotekerne leverer tilgang til 
computere med internetadgang. 35 

Biblioteksbrugerne er altså ikke blot personer, der kommer for at låne bøger. En nylig undersøgelse deler 
brugerne op i seks hovedtyper, som bruger folkebibliotekerne på hver sin måde. For nogle er folkebiblioteket 
et sted, man kun kommer for hurtigt at afhente eller aflevere materiale, mens det for andre fungerer som det 
3. sted – næstefter hjem og job/uddannelse.36 Brugernes benyttelse af folkebibliotekerne har tidligere været 
undersøgt med lignende resultater.37

 
Bibliotekerne har mulighed for at blive det uformelle klasseværelse, som tilbyder information, vejledning og 
kontakt med andre.38 Brugere opsøger det bibliotek, hvor de nemmest kan få dækket deres behov. De vil ikke 
tage hensyn til bibliotekets institutionelle tilknytning. En sådan udvikling fordrer, at bibliotekerne fungerer 
sammen i netværk og ikke lader sig afgrænse af deres sektortilknytning.39

 
3.1. Muligheder og barrierer 
 
Sømløse brugerrettigheder omfatter også adgang til fysiske rammer. Både fordi brugerne skal have så 
ubesværet adgang til bibliotekernes medier som muligt, og fordi det fysiske rum benyttes aktivt f.eks. til 
studier. Brugerundersøgelser viser, at brugerne langt fra er ligeglade med den fysiske indretning af 
bibliotekerne. 
 
Muligheder. Gennem strategisk satsning på tværs af bibliotekerne opstår der flere og nye muligheder. Der 
kan etableres et formelt netværk med beslutningsmyndighed i forhold til både folke- og 
forskningsbibliotekerne. Netværket har mulighed for at iværksætte en række tiltag: 
 

• Koordinering. En koordinering af bibliotekernes samlede åbningstider vil øge tilgængeligheden til 
de fysiske biblioteker. 

 
• Fælles samlet markedsføring vil være med til at sikre brugerne adgang til samlet information om 

hvilke studie- og mødefaciliteter, der er tilgængelige i det sømløse biblioteksnetværk. Via nettet kan 
der oprettes et booking system, så studiegrupper kan reservere et lokale, eller man kan booke en 
studieplads på et hvilket som helst bibliotek. 

 
• Indretning og fælles studiepladser. Bibliotekerne kan udvikle de fysiske rammer, så de optimalt 

letter brugernes lærings- og informationskompetencer. Der kan oprettes åbne læringscentre med 
brugeradgang til chat, online-support, videokonferencer og video. Man kan etablere en slags 
terminal-studiepladser fra forskningsbiblioteker i folkebibliotekerne (og omvendt), som i indhold og 
fysisk udtryk er knyttet til server-biblioteket. Projektgrupper sikrer koordinering på tværs af 
bibliotekerne. 

 
• De sømløse brugerrettigheder fragmenteres og flyttes over i et læringsmiljø i en tredje 

institution. Der etableres et innovativt læringsmiljø f.eks. i Studenterhus Århus. Her målrettes 
 

34 John Naisbitt et. al., High tech – High touch, teknologi og vores søgen efter mening, 2000 Børsens Forlag. 
35 Opsamling fra fokusgruppemøde i ÅKB vedrørende Adgang til information, læring og kulturarv, 2004, 
http://www.aakb.dk/sw50643.asp
36 KL’s trafiktælling, Danmarks Biblioteker, 2004 
37 Jan Østergaard Bertelsen, Ny viden? / Nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Nr. 35./ 2004. 
38 Ragner Audunson, En sømløs biblioteklov for sømløse bibliotektjenester? Utredning for Statens Bibliotektilsyn, Høgskolen i Oslo 
– bibliotek og informasjonsstudiene senter for bibliotekutvikling – rapport nr.3, 2002. 
39 Ibid. 

http://www.aakb.dk/sw50643.asp


Integration af brugerrettigheder  
Stine Hansen / Lotte Duwe Nielsen    

 13

                                                

forsknings- og folkebibliotekernes kompetencer de studerende og lærende voksne. Brugerne skal 
have mulighed for at søge information og inspiration. Desuden skal stedet skabe bro mellem 
uddannelsesinstitutionerne, erhvervsliv og borgere. Læringsmiljøet skal facilitetere netværk og 
formidle studerendes og forskeres videnproduktion ved åbne arrangementer og showcases. 

 
Barriererne for en koordineret udvikling af bibliotekernes fysiske rum kan være både politiske, 
organisatoriske og økonomiske. 
 

• Ejernes interesser og fokus kan være så forskellige, at der ikke er basis for et samarbejde omkring 
det fysiske rum. På trods af fælles rationaler er der andre rationaler, som adskiller bibliotekerne. For 
folkebibliotekerne er den frie låneret helt central, mens specialisering og opfyldelse af kernebrugeres 
behov er forskningsbibliotekernes eksistensberettigelse. Forskellig fokus kombineret med 
forskningsbibliotekernes ændrede finansieringsmodel kan resultere i, at disse i højere grad retter 
fokus indad mod de lokale brugere, frem for at udvikle samarbejdet med andre dele af 
bibliotekssektoren.40 

 
• Afgive beslutningskompetence. Oprettelsen af et netværk, der aktivt arbejder for integration af 

brugerrettigheder, kan i yderste instans betyde, at ejerne må afgive beslutningskompetence til det 
pågældende netværk. Det er langt fra givet, at ejerne vil være indstillet på dette. Det er en barriere, 
hvis de forskellige ejere prioriterer egne institutioner og brugere snævert og ikke ønsker at anlægge 
et mere helhedsorienteret perspektiv. 

 
• Manglende prioritering. Kendskab til bibliotekernes forskellige faciliteter har ikke tidligere været 

prioriteret som indsatsområde. Der kan forudses organisatoriske barrierer, hvis medarbejdere skal 
undersøge, koordinere og udvikle faciliteter i et nyt netværk. De organisatoriske barrierer kan 
forstærkes, hvis medarbejderne oplever, at institutionens selvstændighed indskrænkes, fordi en del af 
beslutningskompetencen er lagt ud til biblioteksnetværket.  

 
• Rationel ressourceanvendelse. Budgetterne i de fleste biblioteker bliver til stadighed sat under 

ressourcemæssigt pres. Enten i form af direkte nedskæringer eller i form af manglende regulering for 
stigende priser. En fælles indsats kan vanskeliggøres, fordi ressourcerne vurderes at gøre bedst nytte 
andre steder. Integrerede brugerrettigheder bør altid overvejes i forhold til de økonomiske 
muligheder. Hertil hører fornuftmæssige overvejelser om, hvorvidt ressourceanvendelsen bruges på 
noget, der reelt ikke har den store effekt for brugeren. 

 
Udviklingspotentialet vedrørende adgangen til de fysiske steder skal findes på regionalt niveau, fordi det 
fysiske rum er knyttet til geografi. Udviklingen af det fysiske rum er et område, som mange biblioteker har 
fokus på. Projektgruppen mener, at udviklingen af det fysiske rum er aktuelt at diskutere på regionalt niveau. 
Ikke mindst i betragtning af, at en stor andel af besvarelserne i brugerundersøgelser tillægger dette 
betydning. En regional pr-kampagne, der synliggør de forskellige bibliotekers muligheder vil være en 
nærliggende begyndelse. 
 
En mere ambitiøs model er at bringe nye aktører i spil i forbindelse med udviklingen af et nyt læringsmiljø. 
Bibliotekernes rolle kan her være at skabe en arena, hvor studerende, virksomheder, borgere og 
organisationer bringes sammen om videndeling i innovative læringsaktiviteter. 

 
40 Jævnfør Niels-Henrik Gylstorff, overbibliotekar Aalborg Universitet, oplæg på konferencen. 
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 4.  Adgang til global information    
 
Visionen er at udvikle et samarbejdende netværk af integrerede tjenester. Brugerne skal have let ved at 
overskue, hvilke ressourcer bibliotekerne tilbyder, og hvordan man bruger dem. Denne gennemsigtighed skal 
omfatte både de fysiske og de elektroniske videnressourcer. Brugerne siger blandt andet: 
 

- Det som er lækkert ved at søge i biblioteker er, at man ved, at der er en vis kvalitet. Det er ikke google. 
 
- Barrierer? hjemmesidernes interfaces: man kan ikke søge i flere artikelbaser samtidig, Og når man f.eks. søger i  ÅKB’s 

artikelbase eller bibliotek.dk’s er det ikke tydeligt, hvad det egentlig er, man søger i (hvilke artikler – hvilke tidsskrifter). 41 
 
Dette afsnit gennemgår adgangen til de elektroniske videnressourcer og de IT tekniske udviklinger, der er 
med til at give brugerne adgang til ressourcerne.  Gennemgang af den digitale adgang til de fysiske 
videnressourcer via bibliotek.dk og deflink.dk følger i afsnit 5. 
 
Elektroniske videnressourcer omfatter tidsskrifter, e-bøger, undervisningsmaterialer, forskningsresultater,  
læringsobjekter og Bibliotekernesnetmusik.dk.42 Der er inden for få år sket en markant stigning i udbudet af 
elektronisk materiale, som indkøbes og stilles til rådighed for brugerne.43 Bibliotekerne køber licenser for 
retten til at benytte ressourcerne. Dokumentleverandører stiller websites til rådighed med mulighed for 
søgning i og adgang til egne dokumenter.44 Licensprisen er typisk baseret på pakkeløsninger, hvor der købes 
licens til et bestemt antal tidsskrifter sammensat af leverandøren. 
 

- Jeg kunne ikke leve et sted, hvor jeg ikke havde adgang (til fri og gratis netinformation).45  
 
-  Jeg tænker ikke så meget over det, når jeg henter artikler via arbejde. Man kan næsten ikke forestille sig livet uden. 46 

 
Det er langt fra alle ressourcer, der er adgang til, når man via PC uden for biblioteket besøger bibliotekernes 
hjemmesider. Ofte er der kun mulighed for at se fulltext artikler og søge i databaser fra bibliotekets 
computere. For at få udvidet adgang til elektroniske ressourcer når man ikke befinder sig fysisk på 
biblioteket, kræves i mange tilfælde brugernavn og adgangskode, hvilket betyder, at man skal være tilmeldt 
biblioteket. For forskningsbibliotekernes vedkommende er der desuden et krav om, at man skal være 
tilknyttet den institution, som biblioteket tilhører. 
 

- Skønlitteratur vil jeg gerne have i hånden, men faglitteratur behøver man ofte bare at kunne browse elektronisk – ønske om 
adgang til al faglitteratur elektronisk – i fulltext eller e-bøger. 47 

 
4.1. Licenser 
 
I forskningsbibliotekerne er udbudet og brugen af elektronisk materiale vokset mest. Udviklingen blev 
igangsat med en projektbevilling til etablering af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) på 200 
mio. kr. fordelt på årene 1998-2002. Et af initiativerne under projektet omfattede køb af licenser til 
elektroniske tidsskrifter og databaser. Efter projektperiodens ophør ydes der kun begrænset støtte til 

                                                 
41 Fokusgruppemøde, Århus 26. maj 2004, udsagn fra borger. 
42 Bibliotekernes netmusik. Borgere i de kommuner, der er tilmeldt Bibliotekernesnetmusik.dk, kan låne elektroniske musikfiler 
lovligt efter en fælles aftale mellem de danske biblioteker og Phonofile, der repræsenterer musikkens rettighedshavere. Via et Digital 
Right Management System administreres brugerregistrering og bibliotekernes licensaftaler således, at borgerne låner musikken 
lovligt og gratis, og bibliotekerne betaler licens til rettighedshaverne -. https://www.bibliotekernesnetmusik.dk
43 Et andet aspekt i forbindelse med indkøb af elektronisk materiale drejer sig om det principielle i, at bibliotekerne i stigende omfang 
ikke længere er ejere af materialet. Man køber retten til at kunne hente information, men er ikke selv ejer af den pågældende 
information. Er dette med til at skabe et asymmetrisk magtforhold mellem leverandør og bibliotek? Analysen kommer ikke ind på 
denne problemstilling. Dog er det en udvikling, man skal være opmærksom på, og som på drastisk vis kan ændre bibliotekernes 
handlemuligheder. Bibliotekerne bevarer ofte rettigheder til de årgange af elektroniske tidsskrifter, bibliotekerne en gang har betalt 
licens for, uanset om licensaftalen opsiges. 
44 Afdækning og oplæg til vurdering af den tekniske infrastruktur i forskningsbibliotekerne/ af Høffner og Krarup, 2004 
http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/1437_IBM%20Rapport%20-20infrastruktur%20rettet%20udgave.pdf
45 Fokusgruppemøde i Silkeborg 2. juni 2004, udsagn fra borger. 
46 Fokusgruppemøde i Silkeborg 2. juni 2004, udsagn fra forsker. 
47 Fokusgruppemøde i Århus 26. maj 2004. udsagn fra borger og tidligere studerende fra Handelshøjskolen. 

https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/
http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/1437_IBM Rapport -20infrastruktur rettet udgave.pdf
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forskningsbibliotekernes køb af licenser, men samarbejdet fortsætter i Licensgruppen, hvor DEF-
sekretariatet indgår licensaftaler på forskningsbibliotekernes vegne. Herved står bibliotekerne stærkere i 
forhandlingerne med leverandørerne, og det sikres, at den nødvendige ekspertise i forbindelse med 
kontraktforhandlinger er til stede. Alle offentlige danske universiteter og forskningsinstitutioner kan i 
princippet blive tilmeldt DEF-licens. I nogle tilfælde kan der også tilmeldes central- og eller folkebiblioteker 
samt firmaer.48 Mere end 140 forskningsbiblioteker har tegnet licens til en eller flere af de ca. 130 produkter. 
Når det drejer sig om produkter af specifik interesse, indgår forskningsbibliotekerne individuelle 
licensaftaler. 
 
I folkebibliotekerne har man via Centralbibliotekernes overbygning indgået samarbejdet Elektroniske 
tekstlicenser49 omkring forhandling af adgangen til databaser og online tidsskrifter. Desuden er der etableret 
netværk50 mellem centralbibliotekerne til formidling og evaluering af licenserne i forhold til 
folkebibliotekerne og brugerne. Indsatsen koordineres med Statsbiblioteket og DEF. Samarbejdet har, ud 
over at sikre brugerne adgang til databaser og online tidsskrifter, også som mål at styrke 
informationskompetencen hos folkebibliotekernes personale. Der foregår undervisning og træning i brugen 
af databaserne. Desuden indgår rådgivning og varetagelse af referencespørgsmål i forpligtelsen. I 2004 skete 
en genforhandling af ca. 20 licenser samt nytegning af 10 licenser. 
 
Folkebibliotekerne forhandler licenser for at sikre brugerne adgang til information uanset geografisk 
tilhørsforhold.51 Fokus er at udvælge relevante baser frem for at forhandle adgang til mest muligt. Det sker 
ud fra hensynet til den gennemsnitlige folkebiblioteksbruger, der ikke er i stand til at navigere i uendelige 
mængder af information. Erfaringerne er, at de fleste brugere foretrækker at låne fysiske materialer frem for 
download af online ressourcer. En mulig forklaring kan være, at brugerne ikke er opmærksomme på det 
udbud, der findes i folkebibliotekerne. En anden forklaring kan være, at der endnu ikke findes så mange 
relevante elektroniske ressourcer for folkebibliotekernes brugere. Eller det kan tænkes, at de fælles brugere 
primært vælger at bruge de specialiserede forskningsbiblioteker og deres elektroniske ressourcer, mens 
folkebibliotekerne i højere grad bruges til græsning.  
 
Priser 
Det kan være svært at gennemskue, hvad det egentlig handler om, når fagfolk taler om forhandlinger af 
priser og betingelser for licenser. Aftalerne er skruet sammen på forskellige måder, og priserne varierer, så 
man kan ikke få en oversigt over faste priser for nogle navngivne licensadgange.52

 
Brugerne 
For brugerne er der ingen forskel på, hvorvidt det er det enkelte bibliotek, der forhandler licenser, eller om 
det sker i et samarbejde mellem bibliotekerne, bare adgangen er den samme. Sandsynligvis har det stor 
betydning for de fleste brugere, at de ikke selv skal betale for benyttelsen af elektroniske ressourcer udover 
det, de betaler i skat for at have fri og gratis adgang til bibliotekerne. 
 

- Jeg går ud fra, at jeg betaler via min skat (for adgang til Statsbibliotekets artikelsamling).53 
 

- Vi bruger artikler enormt meget til opgaver på gymnasiet. Vi har adgang via SKODA – det ville jeg ikke selv betale for.54 

 
48 http://www.deflink.dk/aktiviteter/licenser.asp
49 Licenshjemmesiden Licensguide.dk synliggør licenserne for medarbejdere i folkebibliotekerne. Hjemmesiden indeholder 
information om de enkelte licenser, administration af IP adresser og markedsføring overfor kolleger. 
50 Gentofte Bibliotekerne, Roskilde Bibliotek og Århus Kommunes Biblioteker udgør i 2004 og 2005 licensgruppen, der udvælger og 
forhandler tekstlicenser for folkebibliotekerne. 
51 Tidligere var mange licensaftaler knyttet til IP-numre, så der udelukkende var adgang til ressourcerne via bibliotekets pc’ere. I 
forskningsbibliotekerne forhandles stadig til adgang via proxyservere, som brugerne har adgang til via password, så brugerne kan få 
adgang til ressourcerne uanset, hvor de befinder sig, blot de er registrerede som brugere med pinkode i bibliotekets lånerregister. I 
folkebibliotekerne er denne løsning også forhandler for foreløbigt 18 produkter i 2004-05 kombineret med en IP løsning for de 
biblioteker (de fleste), som ikke har dynamiske ip-numre, eller hvor ip nummeret er lig en hel kommune eller et amt. I de sidstnævnte 
tilfælde er man nødt til at definere i forhold til password adgang. Det er ressourcekrævende at vedligeholde de biblioteksmæssige 
adgange, mens fjernbrugerløsningen i tilknytning til en licenskontrakt ikke koster nævneværdige ressourcer i administration.(kilder: 
Birgitte Sønderkær, HBÅ og Dorthe E. Gram, ÅKB).
52 Jf. Oplæg på DF’s vinterinternat 11. februar 2005 af Director of Libraries, Nol Verhagen, University of Amsterdam  
53 Fokusgruppemøde i Silkeborg, juni 2004, udsagn fra borger. 
54 Fokusgruppemøde i Silkeborg, juni 2004, udsagn fra gymnasieelev. 

http://www.deflink.dk/aktiviteter/licenser.asp
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I forskningsbibliotekerne er antallet af elektroniske seriepublikationer er steget fra 31.732 i år 2000 til 87.782 
i 2003. Samtidig er antallet af seriepublikationer i trykte abonnementer faldet fra 139.012 i år 2000 til 
100.827 i 2003. 55 Det kan blive sværere for brugeren at få direkte adgang til en given publikation, hvis 
denne kun findes som en elektronisk licens, og brugeren ikke er tilknyttet den institution, der har licensen til 
publikationen. I dag giver de fleste leverandører ikke tilladelse til at sende en elektronisk kopi. I langt de 
fleste licensaftaler har bibliotekerne dog tilladelse til at udskrive en kopi og sende den pr. post. 
 
Jørgen Bartholdy påpegede dette problem på konferencen med en kommentar om, at Det Kongelige Bibliotek 
ligger i Nr.Snede, fordi borgerne i Nr. Snede tidligere kunne bestille tidsskrifter fra Det Kongelige Bibliotek 
til læsning på det lokale bibliotek. Ved digitalisering af tidsskrifter og kommercielle licenser er der risiko for, 
at borgerne i Nr. Snede ikke længere har adgang til de samme tidsskrifter og den samme viden; Det digitale 
må ikke medføre, at man ikke mere kan få fat på tidsskrifter fra forskningsbibliotekerne.56  
 
Med hensyn til de trykte tidsskrifter bør det nævnes, at forskningsbibliotekerne siden den 1. september 2004 
har haft mulighed for at indscanne artikler fra trykte videnskabelige tidsskrifter og sende artiklerne direkte til 
slutbrugeren. Det enkelte forskningsbibliotek skal sende en tilslutningsaftale til den overordnede aftale, der 
er indgået mellem Copy-dan og Biblioteksstyrelsen.57 Det løser imidlertid ikke problematikken med hensyn 
til direkte adgang til de elektroniske tidsskrifter.   
 
4.1.1 Muligheder og barrierer for licensaftaler  
 
Nye muligheder for licensaftaler. Spørgsmålet er, om man via samarbejde eller koordinering kan opnå en 
bedre udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed. 
 

• Licensaftaler med afsæt i reelle brugere i stedet for potentielle brugere. Når der tegnes en licens, 
er leverandørens pris oftest afhængig af antallet af potentielle brugere.58 Brugerne har på biblioteket 
ubegrænset adgang til de elektroniske ressourcer. For nogle licenser er der desuden mulighed for at 
give udvidet brugeradgang, typisk til studerende og forskere, der er tilknyttet en bestemt institution.59 
Man kan overveje, om det vil være mere optimalt med en løsning baseret på antallet af reelle 
brugere,60 hvor bibliotekerne betaler for det faktiske forbrug af de digitale medier. Før dette kan lade 
sig gøre, kræver det en teknisk løsning, der kan identificere brugeren og give brugeren adgang til en 
ressource, uanset om brugeren benytter ressourcen via netværkets biblioteker eller fra en PC uden for 
netværket.  
 
Bibliotekernesnetmusik.dk fungerer i princippet på denne måde. Brugere i de kommuner, der er 
tilmeldt Bibliotekernes netmusik, kan lovligt låne elektroniske musikfiler efter en fælles aftale 
mellem de danske biblioteker og Phonofile.61 Via et Digital Right Management System 
administreres brugerregistrering og bibliotekernes licensaftaler således, at brugerne lovligt og gratis 
låner musik, og bibliotekerne herefter betaler afgift til rettighedshaverne.  
 
Økonomisk er det en mere usikker model end den nuværende, da det forudsætter, at bibliotekerne er 
i stand til at levere sikre estimater for, hvor mange reelle brugere der vil være for at undgå 
økonomiske overraskelser. Hertil kommer, at den IT-tekniske model, der kan håndtere forskellige 
brugere og udbydere via en sikker autentifikations- og autorisationsinfrastruktur, endnu ikke er fuldt 
udviklet. Desuden kræver sådan en løsningsmodel naturligvis aftale og accept med licensudbyderne.   

 
55 Forskningsbiblioteksstatistik, 2003, s.13. 
56  Citat: Jørgen Bartholdy, AroS den 26. Januar, 2005. 
57 http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={9108B334-770C-4BB1-A297-80BDAC71D8DF} .Yderligere information vil kunne 
findes på Copy-Dans hjemmeside, <http://www.copydan.dk/cm11.asp?d=1>www.copydan.dk. 
58 Potentielle brugere ved forskningsbibliotekerne = antal studerende, undervisere og forskere. 
59 Handelshøjskolens Bibliotek i Århus stiller en række ressourcer til rådighed for tidligere studerende, Alumne. Om brugernes 
adgang hjemmefra, se afsnit 3.2.3. 
60 Se afsnit 3.2.2 om den tekniske infrastruktur og distribuerede brugerrettigheder. 
61 Phonofile repræsenterer musikkens rettighedshavere: IFPI Danmark, DMF, KODA og NCB. 
https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/netmusik/Udlaan

http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={9108B334-770C-4BB1-A297-80BDAC71D8DF}
http://www.copydan.dk/cm11.asp?d=1
http://www.copydan.dk/
https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/netmusik/Udlaan
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• Flere nationale eller regionale licenser, der har bred interesse for folke- og 

forskningsbibliotekerne. Det vil sandsynligvis dreje sig om få produkter og vil være 
uforholdsmæssigt dyrt. Sammenhængen mellem pris og nytteværdi er væsentlig. For 
forskningsbibliotekerne er det vigtigt at kunne tilbyde de primære brugere elektronisk materiale, da 
det ofte er her, de nyeste forskningsresultater publiceres. Disse licenser er mindre relevante for 
folkebibliotekernes brugere, hvorfor det vil være dyrt at udbrede dem til alle biblioteksbrugere i 
forhold til den begrænsede nytteværdi. 

 
• Den lille integration/Den store integration. Karl Krarup, Det Kongelige Bibliotek, kom i sit indlæg 

på konferencen ind på forslag til at overvinde tekniske og økonomiske barrierer for at nå frem til 
Den store integration – det sømløse bibliotek - hvor brugeren ideelt gives en enkel og fri adgang til 
alle informationsressourcer. Som en forudsætning for at nå dette mål, efterlyser Karl Krarup en 
teknisk fællesløsning på tværs af alle biblioteker (Den lille integration). En sådan løsning testes p.t. 
med Shibboleth – jævnfør afsnit 4.4. For at skabe økonomisk sammenhæng foreslog Karl Krarup 
bl.a. en finansieringsmodel, hvor eksterne brugere får adgang (til et biblioteks ressourcer) mod, at 
eksterne biblioteker dækker omkostninger ved deres brugeres forbrug. Med andre ord en 
udligningsmodel, hvor bibliotekerne betaler for egne brugeres forbrug.62 

 

Barrierer for et tættere samarbejde 

Tanken om et tættere samarbejde mellem folke- og forskningsbibliotekerne lyder besnærende. Imidlertid er 
der også en række barrierer forbundet med et tættere samarbejde mellem de to bibliotekssektorer. Barriererne 
kom tydeligt frem på konferencen, og drejer sig både om ejerskabs tilhørsforhold, økonomiske ressourcer og 
kundesyn. 

• Nogle leverandører sidder i en monopollignende position, hvad deraf følger af ublu høje priser og 
prisdifferentiering.  

• Forskningsbibliotekerne ser i princippet ingen hindring for, at folkebibliotekerne indgår i 
forskningsbibliotekernes licenser, så længe de finansierer eventuelle merudgifter. Folkebibliotekerne 
vil skulle afsætte mange midler til køb af licenser, og det er et spørgsmål, om disse midler kan 
skaffes.  

• Forskningsbibliotekerne har svært ved at se relevansen i at åbne for licenser til folkebibliotekerne, da 
man ikke mener, disse vil have nogen nævneværdig relevans i forhold til folkebibliotekernes brede 
brugergruppe. Bibliotekerne har forskellige primære målgrupper. Det betyder, at selvom det kan lyde 
enkelt at effektivisere licensforhandlingerne, er virkeligheden en anden. 

• Nogle forskningsbiblioteker finder det mere frugtbart med en integration internt i organisationen 
frem for en integration eksternt mellem folke- og forskningsbibliotekerne. Man er mere interesseret i 
at skabe sømløshed for sine kernekunder på den givne institution frem for at udbygge et samarbejde 
på tværs af sektorer. Det hænger sandsynligvis sammen med, at forskningsbibliotekerne får penge, 
der er øremærkede til at varetage ejernes interesser. Nogle forskningsbiblioteker målretter 
aktiviteterne internt mod egne, primære brugere og vil ikke servicere gymnasieelever og studerende 
fra andre uddannelser.63 Andre forskningsbiblioteker tilbyder gerne ressourcerne ud over egne 
primære brugere. F.eks. tilbyder Handelshøjskolens Bibliotek i Århus biblioteksorienteringer til 
Handelsskolen.  

Fra folkebibliotekerne er der modsat et ønske om mere bredt at understøtte borgernes adgang til 
kvalitetsinformation. Her er der ikke en afgrænset brugergruppe; folkebibliotekerne er for alle. Det skaber 
problemer i forhold til licenserne. Tendensen er, at folkebibliotekerne i højere grad end 
forskningsbibliotekerne er positive over for et mere formaliseret samarbejde mellem de to sektorer. På 
konferencen var der flere aktører, som opfordrede til, at Staten bidrager til finansiering af landsdækkende 

 
62 http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/KK2-integrerede.ppt
63 Niels-Henrik Gylstorff http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc

http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/KK2-integrerede.ppt
http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc
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licenser. Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek, foreslog en informations-kanon, det vil sige sikring af, at alle 
borgere som minimum skal have adgang til en kvalitetsbedømt mængde af informationsressourcer.  
 
4.2. Open Access 
 
De barrierer, som kommercielle rettighedshavere sætter op i form af ventetid på publicering af 
forskningsresultater og høje licenspriser, kan omgås, hvis flere universiteter publicerer i såkaldte åbne 
netværk. Eksempler på sådanne initiativer64 er: SPARC65, Open Archives66 og Budapest Open Access 
Initiative67 og DOAJ (Directory of Open Access Journals), hvor der gives gratis adgang til ca. 1500 
videnskabelige fuldteksttidsskrifter.68 Eksempler på nye universitetsbaserede elektroniske publikationsformer 
er MIT’s Dspace69 og det elektroniske tidsskrift Organic Letters70, der fra universitetsside er lanceret som 
konkurrent til det forlagsbaserede Tetrahedron Letters.71 Fra flere sider (Rektorkollegiets Biblioteksudvalg, 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening72 og Bibliotekslederforeningen73) er der opfordringer til at arbejde 
med Open Access.  
 
Arbejdet med Open Access er en ny, vigtig opgave for forskningsbibliotekerne. Det forudsætter en udvikling 
af bibliotekets kompetencer til at redigere og formidle e-arkiverne. Handelshøjskolens Bibliotek Århus 
anbefaler egne forskere at publicere i Open Access, eller i det mindste at aftale gratis pre-print med forlaget, 
hvor forskningsresultaterne publiceres. Mange forlag giver denne adgang, for kopi af artiklen kan publiceres 
gratis på uddannelsesinstitutionens egen hjemmeside. 
  
Forhindringerne, der skal overvindes, handler om copyright, forskernes manglende merit ved at publicere i 
open access tidsskrifter, der ikke er peer reviewed samt politisk opbakning fra universiteternes ejere.  
 

4.3 IT-infrastruktur baseret på 3-lags arkitektur og webservices 
/ Af Gitte Barlach, Århus Kommunes Biblioteker74

Sammen med fremkomsten af flere og flere elektroniske videnressourcer følger fra bibliotekernes side en IT 
teknisk udvikling, der er med til at give brugerne bedre og mere overskuelig adgang til disse ressourcer.   

I projekt Netbiblioteket / Mit bibliotek arbejder en række folkebiblioteker75 samt Statsbiblioteket og Dansk 
Biblioteks Center hen imod at etablere en infrastruktur for e-formidling, der gør det muligt for brugerne at 
tilgå de digitale videnressourcer, som bibliotekerne stiller til rådighed, via forskellige grænseflader og 
personaliserede tjenester. Formålet er at styrke benyttelsen af bibliotekernes digitale videnressourcer, 
bibliotekskatalogerne og Netbibliotekerne, samt at styrke den digitale formidling på bibliotekerne.  
 
Infrastrukturen er baseret på en dataorienteret model med en såkaldt usynlig portal på basis af en trelags-
arkitektur bestående af brugerservicelag, det servicelogiske lag / applikationslaget samt datalaget.  
 
Det servicelogiske lag / applikationslaget baseres på  XML og webservices til standardiseret adgang til 
underliggende systemer, og projektet arbejder dermed fremadrettet med nogle af de udviklingsmodeller, der 

 
64 Kilde: Rektorkollegiets Biblioteksudvalg: Viden til tiden: strategisk perspektiv for danske universitetsbiblioteker, 2003. 
http://www.rektorkollegiet.dk/sider/publikationer/danske/videntiltiden.pdf
65 http://www.arl.org/sparc
66 http://www.openarchives.org
67 http://www.soros.org/openaccess
68 http://www.doaj.org
69 https://hpds1.mit.edu/index.jsp
70 http://lib.harvard.edu/e-resources/details/o/organicl.html
71 http://tetonline.com/journals/elsevier/?jcode=TETL
72 Stampe, Lene: Retfærdighed er en relativ størrelse. – I: Bibliotekspressen 2005: 4, side 16. 
73 Jørgen Bartoldy, oplæg på konferencen 26. januar 2005: http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Bartholdy.doc
74 Gitte Barlach, Århus Kommunes Biblioteker - Det Digitale Bibliotek, har skrevet afsnit 4.3, 4.3.1og 4.3.2. 
75 Københavns Kommunes Biblioteker, Gentofte Bibliotek, Frederiksberg Bibliotek, Vejle Bibliotek, Silkeborg Bibliotek, Herning 
Bibliotek, Århus Kommunes Biblioteker (projektledelsen). 

http://www.rektorkollegiet.dk/sider/publikationer/danske/videntiltiden.pdf
http://www.arl.org/sparc
http://www.openarchives.org/
http://www.soros.org/openaccess
http://www.doaj.org/
https://hpds1.mit.edu/index.jsp
http://lib.harvard.edu/e-resources/details/o/organicl.html
http://tetonline.com/journals/elsevier/?jcode=TETL
http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Bartholdy.doc
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peges på i det netop gennemførte review af IT-infrastrukturen i (forsknings)bibliotekssektoren. Lokalt 
producerede data, tjenester og faciliteter som fælles kataloger og andre værktøjer kan udnyttes i en – for 
brugerne – integreret og personlig sammenhæng. 

Infrastrukturen er inklusiv i forhold til de forskellige kommunikationsprotokoller, som anvendes i 
bibliotekssektoren, således at brugeren vil opleve en sømløs adgang - styret af de rettigheder, som brugeren 
som udgangspunkt er forsynet med.  
 
Projektet har udviklet en række konkrete webservices, gennem hvilken den enkelte bruger tilbydes 
skønlitterære anbefalinger og inspiration til læsning. Eksempler på de foreliggende webservices er: 
webservices til anbefalinger og forfatterportrætter fra Litteratursiden.dk, en webservice til udlånsbaseret 
kollaborativ filtrering baseret på anonymiserede udtræk af personlige låneres lån af skønlitteratur, en 
webservice til indholdsbaseret filtrering, en webservice til forfatterportrætter fra ForfatterWeb samt en intern 
bagvedliggende webservice til udgave-match.  
 
Disse webservices er - med undtagelse af webservicen til indholdsbaseret filtrering - integreret i lokale 
bibliotekssystemer hos de deltagende biblioteker. 

Projektet har desuden udviklet en model for lokal integration, der tilgodeser teknologi-svage biblioteker. I 
denne model suppleres de pågældende webservices med en tynd klient, et ekstra lag, til håndtering af 
protokoller mellem servicelaget/applikationslaget og klientlaget.  
 
 
4.3.1 Personalisering 
 
I takt med den stigende netbårne informationsmængde er personalisering blevet en måde at facilitere 
brugerens informationssøgning og interaktion med et givent system på samt at understøtte kvalificeret 
informationsfiltrering og reducere information overload. Inden for et sømløst biblioteksnetværk kan 
personalisering udbydes som en mulighed - en hjælp og udbygget service overfor brugerne. 
 
Projekt Netbiblioteket / Mit bibliotek arbejder med modeller og aspekter inden for personalisering, bl.a. 
skitser til personlige brugerprofiler indeholdende personlige anbefalinger baseret på profilinformation samt 
mulighed for til- og fravalg af de nye services: 
 

1. Skræddersyet personalisering i form af skønlitterære emneord og genrer, som brugeren kan have 
interesse i og nyttige tilvalg, hvor brugeren kan angive, hvilke kilder han/hun er interesseret i. 
Endvidere er der arbejdet med parametre som brugerens alder og køn. 

2. Regelbaseret personalisering i form af sammenhæng mellem det lokale bibliotekskatalog og 
Netbibliotekernes ressourcer via inddragelse af skønlitterære anbefalinger samt forfatterportrætter fra 
Litteratursiden.dk 

3. Adfærdsbaseret personalisering i form af systemgenererede anbefalinger (kollaborativ filtrering)  
 

Profil-typerne omfatter en situationsbestemt ad hoc profil uden login. Den situationsbestemte profil er 
midlertidig og baseret på sessionen. Dvs. til- og fravalg skal oprettes forfra næste gang, brugeren søger. 
Endvidere arbejdes med egentlige personlige profiler, som brugeren kan slå til og fra i situationen samt 
rette på det trin, vedkommende aktuelt befinder sig på. 
 

 
4.3.2. Muligheder og barrierer  

 
Der er foretaget juridisk afklaring i forhold til oprettelse og opbevaring af personlige brugerprofiler 
indeholdende bla. personlig lånehistorik. Udtrækkene efterbehandles, så hvert udtræk datomærkes og 
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krypteres via en krypteringsnøgle til en database. De krypterede data anonymiseres og viderebearbejdes.76 
Projektgruppen arbejder for en landsdækkende godkendelse.77 Hermed er en væsentlig barriere overvundet, 
og der er opstået nye muligheder for bibliotekerne i forhold til at udnytte forskellige 
personaliseringsstrategier. 
 
Autentificeringen er forudsætningen for egentlige personaliserede services, idet brugeren skal være kendt af 
systemet, for at dette kan levere relevant information. Brugerautentifikationen vil tilføje noget i alle tre lag i 
arkitekturen: datalaget vil indeholde de personlige profiler, servicelaget indeholde den komponent, der skal 
autentificere og brugerlaget vil indeholde grænselaget til brugeren. I folke- og forskningsbibliotekssektoren 
findes forskellige løsninger på distribuerede brugerrettigheder (se næste afsnit), men endnu ikke en fælles, 
standardiseret løsning. Biblioteksstyrelsen har tilkendegivet, at de vil tage skridt til en afklaring af fælles 
standarder, idet det er væsentligt, at der bliver tale om en national teknologi inden for området. 

 

4.4 Distribuerede brugerrettigheder78

/ Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket 
 
Med indførelsen af det virtuelle, sømløse bibliotek opstår der en række problemer med hensyn til distribution 
af brugernes rettigheder på tværs af institutioner. Det handler om at give brugerne rettigheder til at tilgå 
ressourcer på alle biblioteker på en så nem måde som muligt, samtidig med man ikke går på kompromis med 
sikkerheden. Der findes forskellige løsninger, der hver har fordele og ulemper. 

Den klassiske løsning er lade hver enkelt ressourceudbyder have en komplet database over alle 
potentielle brugere. Løsningen har den fordel, at den løser opgaven - de rigtige brugere får adgang til det, 
de skal have adgang til. Ulempen er, at hver enkelt bruger skal huske på rigtig mange brugernavne og 
passwords, hvilket de ofte glemmer. Det betyder ekstra arbejde bl.a. med at resette passwords. Det betyder 
også, at de enkelte administratorer på de involverede institutioner skal administrere unødvendigt store 
brugerdatabaser. Den ideelle verden, set fra brugerens perspektiv, må være kun at skulle huske på et 
brugernavn og password. Der findes tekniske løsninger, der understøtter dette. 

I forbindelse med projektet Bibliotekernes netmusik har man lavet en central autentifikationsserver, der 
laver forespørgsler til bibliotekernes lokale brugerregistre. Fordelen er, at brugerne kun er registreret et 
sted, og derfor kun skal huske ét brugernavn og password. Ulempen er, at løsningen kun fungerer, fordi man 
i dette projekt har 100 % kontrol over den nævnte autentifikationsserver og dermed hvem, der får adgang til 
at se brugernes data, når de flyder forbi. 

Ovenstående kan derfor ikke anvendes i sammenhænge, hvor man ikke har kontrol over ressourceudbyderen, 
f.eks. når man skal have adgang til elektroniske tidsskrifter. En løsning kan være at gøre, som det er gjort i 
DEF-sammenhæng. Her er adgangen til ressourcerne på internetadresse niveau, hvilket betyder, at det 
kun er computere med bestemte internetadresser, der får adgang til de pågældende ressourcer. Det gør det 
mere besværligt at give brugerne hjemmeadgang til ressourcerne, fordi det er besværligt at holde styr på, 
hvilke internetadresser brugernes hjemmecomputere har. Løsningen er at anvende såkaldte intelligente 
proxyservere. Det er programmer, som hjemme-pc-trafikken til ressourceudbyderne ledes igennem. Fra 
ressourceudbydernes side ser det ud, som om trafikken kommer fra en gyldig internetadresse. Ulempen ved 
denne løsning er, at proxyserveren udgør en flaskehals for trafikken. 

En tredje mulighed, der er ved at blive undersøgt i DEF-sammenhæng, er at anvende Shibboleth. Shibboleth 
er en autentifikations- og autorisationsinfrastruktur designet af den amerikanske forskningsorganisation 
Internet2. Hoved idéen er, at brugeren autentificeres af sin hjemmeorganisation (sit bibliotek), og 
ressourceudbyderne får lov til at trække oplysninger om brugerne, som de kan anvende til at træffe de 
nødvendige autorisationsbeslutninger. Fordelene ved denne løsning er, at brugerne kun er registreret ét sted, 
og at man kan lave vilkårlige, finkornede autorisationsbeslutninger. Ulempen er, at systemet endnu ikke er 
særligt udbredt. 

 
76 Afrapportering fra projektmodningsfasen, Netbiblioteket, februar, 2004. 
77 Afrapportering fra projektmodningsfasen, Netbiblioteket, februar 2004. 
78 Afsnittet om IT infrastruktur og distribuerede brugerrettigheder er skrevet af Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket. 
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4.5 Standardisering   
 
Biblioteksstyrelsen prioriterer udviklingen af IT-infrastrukturen højt. En grundig analyse er i proces i 
forskningsbibliotekerne, og der planlægges en sidebygning i folkebibliotekerne i foråret 2005.  
 
Udviklingen går mod større standardisering indadtil kombineret med en individualisering udadtil. 
Det er begrænset, hvor meget længere man kan komme i den fælles udvikling uden en stærkere styring og en 
konsolidering af de anvendte IT-platforme. Tempoet i konsolideringen er for langsomt til at give den ønskede effekt i 
forhold til at opnå en effektiv udvikling af fælles løsning. Hvis det skal lykkes, må forskningsbibliotekerne vedtage en 
væsentlig strammere målsætning og sørge for, at den føres ud i livet. 79  
 
I øjeblikket træder sektoren så at sige vande i forhold til udviklingen af IT tekniske standarder. 
Biblioteksstyrelsen mener, der bør ske en stabilisering i eksperimenterne, inden man standardiserer. 
Omvendt efterlyser frontløberne afklaring af standarder, for at de kan komme videre med udviklingen 
 
Biblioteksstyrelsens løsningsforslag er at etablere et slankt IT-center, som både skaber fælles udvikling 
gennem demokratisk og effektiv udvalgsstruktur og giver mulighed for frivillig udvikling mellem en gruppe 
af biblioteker og fællesskabet. Det vil stadig være muligt for det enkelte bibliotek at være synlig over for sine 
egne brugere, og den individuelle udvikling kan ske i det enkelte bibliotek.80

 
 
4.6 Delkonklusion  
 
Elektroniske videnressourcer omfatter både tidsskrifter, e-bøger og Bibliotekernesnetmusik.dk. På få år er 
der sket en markant stigning i de elektroniske udbud, der stilles til rådighed for brugerne. 
Materialet er tilknyttet en licens. Bibliotekerne forhandler licensaftaler med leverandørerne af det 
elektroniske materiale. Både folke- og forskningsbibliotekerne har dannet licensgrupper, hvor man på 
bibliotekernes vegne forhandler med leverandørerne. Der er plads til forbedringer i samarbejde mellem 
folke- og forskningsbibliotekerne med hensyn til køb og forhandling omkring licenser – især i en fælles 
formidling af licenserne. For brugerne har det den konsekvens, at der er:  
  

• Manglende overblik og information om, hvad den enkelte bruger har adgang til på tværs af 
bibliotekerne. 

• Manglende information om, hvad det egentlig er, man søger i, når man søger i bibliotekernes 
databaser og tidsskriftartikler. 

• Besvær med flere brugernavne og adgangskoder til de forskellige biblioteker.  
 

Forskningsbibliotekerne ser i princippet ingen hindring for, at folkebibliotekerne kommer med i ’deres’ 
licensgruppe, men man forventer ikke, at folkebibliotekerne er i stand til at betale hvad det koster.81 Hertil 
kommer spørgsmålet om, hvor frugtbart det er at arbejde for en udvidelse af licensadgangen i forhold til, 
hvor mange der reelt ville benytte sig af en sådan. Perspektiverne for et samarbejde mellem folke- og 
forskningsbibliotekerne er, at man med en fælles indsats synliggør, hvilke ressourcer man kan finde hvor og 
oplyser om, hvordan man kan får adgang til dem.  

Den teknologiske infrastruktur skal styrke benyttelsen af bibliotekernes digitale videnressourcer, 
bibliotekskatalogerne og Netbibliotekerne samt den digitale formidling på bibliotekerne. Der sker 
vedvarende udvikling og forbedring af de muligheder, brugerne præsenteres for.  
 
På konferencen var der enighed om, at udviklingen af den teknologiske IT-infrastruktur først og fremmest 
bør foregå på landsplan. Danmark er for lille til at regioner udvikler sine lokale løsninger. Biblioteksstyrelsen 

 
79 Citat Jacob Heide, AroS konferencen, 26. Januar, 2005. 
80 Jakob Heide Petersen, oplæg ved konference 26. januar 2005 http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/It-infrastukturJHP.ppt  
81 ”… folkebibliotekerne (mangler) midler for at kunne realisere et bare nogenlunde indhold og dermed leve op til kravene som 
digital informationsressource i videnssamfundet.” http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc

http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/It-infrastukturJHP.ppt
http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc
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iværksætter i foråret 2005 et projekt om IT- infrastrukturen i folkebibliotekerne på lignende vis som IT-
infrastrukturen er blevet kortlagt inden for forskningsbibliotekerne.  

En anden problematik drejer sig om at skabe en IT-teknisk standard, som alle biblioteker benytter sig af. I 
øjeblikket trædes der vande inden for sektoren, fordi der ikke er vedtaget en national standard, der kobler 
systemerne sammen. IT-infrastrukturløsninger, der understøtter brugerrettigheder i et sømløst 
biblioteksnetværk, og som bygger på standarder, er en af de store udfordringer. 
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5. Adgang til samlinger af medier    
 
Indførelsen af IT i bibliotekerne har ført til drastiske ændringer i brugeradfærden: fornyelser og fjernlån 
(folkebibliotekerne) er i kraftig vækst, titelforespørgsler erstatter emneforespørgsler, og der er bestillinger fra 
flere steder.82 Brugerne ønsker, at der etableres elektroniske services, der skaber større gennemsigtighed 
mellem bibliotekernes medier – både de fysiske og de elektroniske. Som ovenstående afsnit viser, er denne 
udvikling allerede godt på vej.  
 

- SB har gode søgefaciliteter, men man får ofte søgeresultater med litteratur fra institutbiblioteker, som man ikke 
umiddelbart kan låne fra.83 

 
- Jeg kan godt lide at ha’ bøgerne i hånden og at kunne kigge i forskellige fagbøger. Det er vigtigt, at de tekniske biblioteker 

arbejder sammen, så man kan bestille fra andre biblioteker.84 
 

- Hjemmesidernes interface (er en barriere). Man kan ikke søge i flere artikelbaser samtidig.85 
 
Følgende afsnit sætter fokus på mere konkrete tiltag, der kan lette adgangen til de fysiske medier. Afsnittet er 
struktureret således: 5.1 omhandler Bibliotek.dk og DEF, 5.2 berører de mere logistiske udfordringer.  
5.3 diskuterer mulighederne for at give brugerne bedre oplysning og adgang til bibliotekernes ressourcer via 
en koordineret formidling af bibliotekernes muligheder.   
 
 
5.1 Bibliotek.dk og DEF  
 
Bibliotekernes IT-infrastruktur (Jævnfør ovenstående afsnit) har afgørende betydning både for adgangen til 
netbåren information, elektroniske videnressourcer og for adgangen til de fysiske medier.  
 
Bibliotek.dk har gjort det betydeligt lettere for brugerne at søge materiale, der ikke bare findes på de lokale 
biblioteker. Via Bibliotek.dk er det muligt for brugerne at søge og bestille materialer fra bibliotekernes 
samlede bestand. Det er en database over, hvad der findes på danske offentlige biblioteker (Folke- og 
forskningsbibliotekers materialer). Det kan være én af forklaringerne på, at interurbanlån i folkebibliotekerne 
er steget med 75,5 % i perioden 2000 til 2003. Bestillinger i Bibliotek.dk er inden for folkebibliotekerne 
steget fra 272.655 i 2001 til 785.752 i 2003. 86 I forskningsbibliotekerne er stigningen steget fra 39.679 i 
2001 til 110.854 i 2003.87

 
IT-løsninger er således med til at forbedre brugernes muligheder, dels til at søge information, dels til at få 
oplysninger om materialets tilgængelighed. Endnu findes der ikke én samlet indgang, som i et enkelt 
skærmbillede giver brugeren et overblik over hvilke materialer, der er tilgængelige, og hvilke materialer 
brugerne allerede har bestilt ved forskellige biblioteker. 
 

- Det skal være mere synligt, hvor bogen findes. 
 

- Vil gerne kunne søge på tværs af biblioteker og artikelbaser i snævert fagområde. 
 

- Det ville være smar,t at man som studerende på enten HBÅ eller HBK havde adgang til begge skolers bibliotekers. 
database88 

 
- man kan ikke se, om man KAN forny et lån, før man faktisk spørger. Det ville være rart, hvis man kunne se det. 89 

                                                 
82 Niels Ole Pors: Perspektiver på brugerundersøgelser: integration af brugerrettigheder, konferenceoplæg 26. januar 2005 
http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/NOPbrugere.ppt
83 Fokusgruppemøde i Århus, 26., maj 2004, udsagn fra studerende fra HBÅ. 
84 Fokusgruppemøde i Århus, 26. maj 2004, udsagn fra studerende ved IHA. 
85 Fokusgruppemøde i Århus, 26. maj 2004, udsagn fra borger. 
86 Folkebiblioteksstatistik 2003, side 12. 
87 Forskningsbiblioteks statistik, 2003, s.10. 
88 Udsagn fra fokusgruppemøde i Århus, 26. maj 2004. 
89 Fokusgruppemøde i Silkeborg, 2. juni 2004, udsagn fra borger. 

http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/NOPbrugere.ppt
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Deff.dk eller deflink.dk er en elektronisk service, der er oprettet for at servicere studerende og forskere. 
Målet er at understøtte dansk forskning og uddannelse ved at styrke udviklingen af de danske 
forskningsbiblioteker og skabe én sammenhængende, enkel adgang til forskningsbibliotekernes 
informationsressourcer.90 Via DEF-portalen er der adgang til: Faglige links, Katalog, Tidsskrifter, 
Forskningsbasen og Biblioteksvagten. For at få adgang til de ca. 9000 elektroniske tidsskrifter kræves, at 
brugeren logger sig på via det bibliotek, der har tegnet licens til det pågældende tidsskrift, og hvor brugeren 
også  er registreret som låner.91

 
Alle kan benytte sig af Bibliotek.dk til at bestille materialer. DEF-portalen er rettet mod 
forskningsbibliotekerne. I forhold til folkebibliotekerne udgør DEF en barriere, fordi den primært indeholder 
henvisninger til elektroniske ressourcer, som det ikke er muligt for alle at benytte sig af.  
 
 Tilhørsforhold  Primær Målgruppe  Profil  Henvisning til  
www.bibliotek.dk  Drives af Dansk 

Biblioteks-center. De 
overordnede rammer 
fastsættes af 
Biblioteksstyrelsen  

Borgere i Danmark Bøger, tidsskrifter, 
aviser, musik, noder, 
video, cd-rom, lydbøger 
m.v. Større artikler i 
aviser og tidsskrifter fra 
1945. Anmeldelser fra 
1990 

9,5 millioner poster  

www.deff.dk
www.deflink.dk  

Samarb mellem 
Kulturministeriet, 
Undervisningsministeriet, 
Ministeriet f Videnskab, 
Teknologi og Udvikling  

Forskere og Studerende Faglige Links 
Katalog, tidsskrifter, 
Forskningsbasen, 
biblioteksvagten,dk  
 

n.a. 

 
Både Bibliotek.dk og Deff.dk står centralt, når man diskuterer muligheden for integration af 
brugerrettigheder, fordi disse services netop er med til at forbedre mulighederne for at søge i bibliotekernes 
mediebestande og dermed skabe overblik over hvilke ressourcer, der er til rådighed. Inden for nogle områder 
er den sømløse adgang til de fysiske ressourcer allerede delvist løst. DBC arbejder løbende på at udvikle 
bibliotek.dk. Det forventes, at den planlagte udvikling af Bibliotek.dk med Effektivisering af samspil mellem 
lokale systemer og bibliotek.dk, Gennemgang af bestillingsforløb samt Se udlånsstatus vil give brugerne 
endnu bedre informativt overblik.92 Forhåbentlig vil denne landsdækkende udvikling kunne skabe grundlag 
for en endnu mere gennemsigtig adgang til ressourcerne. 
 
 
5.1.1 Brugernes indblik 
 
Selv om der løbende arbejdes på at udvikle nye muligheder og services for brugerne, skaber udviklingen 
også nye udfordringer for bibliotekerne. Det drejer sig blandt andet om, at brugerne ikke har indblik i 
systemernes kompleksitet. Man taler om, at brugerne bare bestiller løs via bibliotek.dk og foretager online 
reserveringer uden efterfølgende at benytte eller afhente materialet.93 Bibliotekerne oplever et stadigt 
stigende pres på deres kørselsordninger, fordi brugerne bestiller alle 50 bøger om skildpaddepasning i stedet 
for de 2-3 stykker, der sandsynligvis ville opfylde det egentlige behov.94 Hertil kommer eksempler på 
såkaldte dobbeltbookninger,95 hvor det samme materiale bestilles via flere biblioteker, sandsynligvis i håb 
om større chance for hurtigt at få materialet.96 Brugerne er tilsyneladende ikke klar over, at det i visse 
tilfælde er det samme eksemplar, de bestiller via flere biblioteker.  

                                                 
90 http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/783_deff.dk.pdf
91 Elektroniske tidsskrifter i DEF, - http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/786_Tidsskrifter.pdf
92 Aftale: Udviklingsplan 2005 for bibliotek.dk, 10. januar 2005  
http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={86889487-3BA8-4F06-AD4D-E2CBE115A6EA}
93 Høffner og Krarup, side 21, 2004: Afdækning og oplæg til vurdering af den teknisk Infrastruktur i Forskningsbibliotekssektoren, 
IMB. 
94 Boye, 2003: Uafhentede bøger koster dyrt. Nyhedsmagasinet Danmarks kommuner nr.27. 
95 Niels Ole Pors: 844 Fjernlånsbrugere, KBH. Kommunes Biblioteker, 2004, Fritids- og Kulturforvaltningen. 
20 % af de interviewede angiver, at de mindst en gang har bestilt det samme materiale fra flere biblioteker. 
96 Niels Ole Pors: 844 fjernlånsbrugere. – Københavns Kommunes Biblioteker, Fritids- og Kulturforvaltningen, 2004. 
http://bibliotek.kk.dk/bibliotekerne/cb/fjernlaansbrugere. Respondentgruppen var fjernlånsbrugere ved følgende biblioteker: 

http://www.bibliotek.dk/
http://www.deff.dk/
http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/783_deff.dk.pdf
http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/786_Tidsskrifter.pdf
http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={86889487-3BA8-4F06-AD4D-E2CBE115A6EA}
http://bibliotek.kk.dk/bibliotekerne/cb/fjernlaansbrugere
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Desuden er der øgede ressourcemæssige belastninger med at finde materialer frem fra hylderne, pakke eller 
sortere dem, stille dem frem til afhentning og evt. sende dem til andre biblioteker. En undersøgelse viser, at 
50 % af de statslige biblioteker oplever, at bibliotek.dk har været med til at øge arbejdsbyrden på 
biblioteket.97 Hertil kommer omkostninger forbundet med transport af bøger mellem bibliotekerne. Århus 
Kommunes Biblioteker har beregnet, at meromkostningerne pr. fjernlån er 44 kr. pr. eksemplar.98

 
 
5.2 Logistiske forhold  
 
De logistiske forhold drejer sig om mulighederne for indførelse af fælles regelsæt, lånerkort samt sømløs 
aflevering og afhentning.  
 
5.2.1 Fælles regelsæt  
 
Bibliotekerne inden for BÅA har forskellige regler og procedurer. I teorien lyder det som en smal sag at 
indføre harmonisering af åbningstider og regelsæt, i praksis viser det sig at være relativt kompliceret. 
Eksempler: 
 

• Varierende lånetider. Brugerne oplever det forvirrende med de varierende lånetider på 7, 14, 28 og 
30 dage. De korte lånetider bygger på et ønske om at øge cirkulation af de mest efterspurgte 
materialer99. Lånetider på 28 eller 30 dage er begrundet i bibliotekernes forskellige åbningstider. 
Flere forskningsbiblioteker har f.eks. lukket lørdage, søndage og i dagene mellem jul og nytår, mens 
folkebibliotekerne oftest har mere åbent.100 En harmonisering af udlånstider vil forudsætte en 
harmonisering af bibliotekernes åbningstider. 

 
• Forskellige gebyrer. Bibliotekerne har forskellige gebyrer og bødetakster. En del af disse takster er 

fastsat lovgivningsmæssigt. Biblioteksloven fastlægger forskellige maksimale gebyrtakster for 
overskridelse af lånetiden for folkebiblioteker og for statslige biblioteker, jfr. bibliotekslovens §§ 21 
og 28.101 En harmonisering af bødetaksterne forudsætter en ændring af lovgivningen eller 
dispensation fra ministeriets side. 
Hertil kommer ejernes holdning til, hvor meget gebyrerne bør fylde i forhold til bibliotekets øvrige 
finansiering. Såfremt indtægter fra gebyrer og bøder har væsentlig betydning for et biblioteks 
økonomi, kan det være en barriere mod en ændring af taksterne. I aftalen mellem stat og kommuner 
om finansiering af det udvidede biblioteksbegreb i Biblioteksloven 2000 blev rammerne for gebyrer 
og bøder udvidet for at sikre, at folkebibliotekerne havde mulighed for selv at finansiere en del af de 
øgede udgifter. F.eks. budgetterer Århus Kommunes Biblioteker med en indtægt på 6 mio. kr. pr. år 
på gebyrer og bøder. Omvendt kan nogle biblioteksledere være imod takstforhøjelser, idet man 
frygter at skræmme brugere væk.  

 

 
Frederiksberg Bibliotek, Handelshøjskolens Bibliotek i København, Københavns Kommunes Biblioteker, Roskilde 
Universitetsbibliotek og Statsbiblioteket. 
97 Biblioteksstyrelsen 2004: Virker loven efter hensigten? Rapport – Statslige biblioteker, 19. februar. 
98 Århus Kommunes Bibliotekers kalkulationen omfatter meromkostningerne ved fjernlån i forhold til direkte lån af materiale i 
borgernes eget bibliotek. 
99 F.eks. ordbøger, hovedopgaver, DVD, cd-rom og nye tidsskrifter. 
100 Der kan ikke være afleveringsdato på en dag, hvor biblioteket har lukket. d.v.s. ved helligdage rykkes afleveringsdatoerne og 
omkring påske fordeles afleveringsdatoerne over en længere periode. 
101 Biblioteksloven § 21 Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højest udgøre 20 kr. for 
materialer, som en bruger har lånt samtidig som, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højest 10 kr. for børn og 
unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage vil gebyret kunne forhøjes til 110 kr., dog højest 55 kr. for børn under 
14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 220 kr., dog højest 110 kr. for børn under 14 år. § 
28: Et statsligt bibliotek kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 5 kr. pr. materialeenhed. 
Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til højst 25 kr. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil 
gebyret kunne forhøjes til højst 50 kr. Beløbene reguleres pr. 1. januar, første gang den 1. januar 2001, med 
satsreguleringsprocenten, idet der afrundes til beløb der er delelige med 5. 
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5.2.2 Lånerkort102

 
I et sømløst netværk vil det være en fordel for brugerne kun at have ét lånerkort, der kan bruges i alle 
bibliotekerne og samtidig kun at have et password at huske på.103  
 
Statsbiblioteket har siden september 2003 anvendt sygesikringsbeviset som lånerkort med gode erfaringer. 
Ved indmeldelsen bliver brugerens oplysninger automatisk sammenholdt med CPR-registeret. Stemmer disse 
oplysninger, godkendes brugeren. Brugerne registreres også efter brugerkategori. Der er hæftet forskellige 
rettigheder til de forskellige brugerkategorier. Det er altså teknisk muligt at bruge sygesikringsbeviset som 
lånerkort, samtidig med at lånerne tildeles forskellige rettigheder. Flere forhold er dog med til at komplicere 
en umiddelbar oplagt ide.  
 

• Andre institutioner har allerede opfundet den dybe tallerken – og mere til. På de højere 
læreranstalter er lånerkortet en del af et multifunktionskort, der samtidig er studie-, id-, nøgle- og 
rabatkort. Det har næsten tilsvarende funktioner for de ansatte. Disse væsentlige funktioner kan ikke 
lægges i et sygesikringsbevis, så man skal fortsat have disse to kort. 104  

 
• Lovgivning. Biblioteksloven giver alle lov til at låne ved de danske folkebiblioteker, også 

udenlandske borgere, som ikke har bopæl i Danmark og dermed ikke noget sygesikringsbevis. Det 
betyder, at der eventuelt skal oprettes et særligt lånerkort til disse brugere.  

 
• Institutioner, biblioteker og virksomheder er også lånere, men har hverken sygesikringsbevis eller 

CPR nummer. Resultatet kan være, at man alligevel skal have to lånerregistreringssystemer. 
 

• Forskellige dokumentationskrav. Bibliotekerne kan have forskellige dokumentationskrav ved 
låneridentifikation, når en person ønsker et lånerkort. F.eks. accepterer Silkeborg Bibliotek, at der er 
borgere, som ikke ønsker at oplyse CPR nummer. Både i Silkeborg og Randers kan brugerne frit 
vælge at benytte sygesikringskort eller lånerkort ved lån i bibliotekerne. Sygesikringskortet benyttes 
af langt de flest brugere. 

 
• Økonomi. Der vil være omkostninger forbundet ved at skulle udskifte de nuværende kort med nye, 

eller skabe systemer, der gør det muligt at benytte sygesikringskortet som lånerkort. Hertil kommer 
omkostninger forbundet med at ændre regler og procedurer.  

 
• Problematisk at børn benytter sygesikringsbevis som lånerkort? Måske vil forældre være 

tilbageholdende med at lade deres børn benytter deres sygesikringsbevis på samme måde som deres 
lånerkort. Erfaringerne fra Silkeborg og Randers viser imidlertid, at der ikke er problemer forbundet 
med at sygesikringskortet anvendes som lånerkort for børn og unge. 

 
På baggrund af ovenstående faktorer er det spørgsmålet, om målet er et fælles lånerkort. Vil det ikke være 
mere optimalt at arbejde på udviklingen af systemer, der giver brugerne mulighed for at anvende forskellige 
lånerkort på tværs af bibliotekssystemerne. Det vil sige, at flere forskellige typer kort (studiekort, 
sygesikringsbevis eller lånerkort) kan anvendes som lånerkort. I Norge har man påbegyndt arbejdet med et 
fælles lånerkort. P.t. er et pilotprojekt i gang, der skal danne afsæt for et landsdækkende kort. Her har det 
også været væsentligt at udvikle et kort, der kan bruges af bibliotekernes forskellige systemer, og som 
samtidig kan bruges som studiekort ved de højere læreranstalter.105  
En anden mulighed er at undersøge om digital signatur på længere sigt kan implementeres som adgangkode 
til bibliotekernes ressourcer. 
 
 
 

 
102 Hugo Schou, Statsbiblioteket, har bidraget til afsnittet om lånerkort og sygesikringsbevis. 
103 Ved projektets fokusgruppemøder var der tilslutning fra brugerne til forslag om fælles lånerkort. 
104 Niels-Henrik Gyllstorff, oplæg ved konference 26. januar 2005 http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc
105 Erling Bergan, Bibliotekaren, 1/2005, s.32-33. 

http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc
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Centralt lånerregister 
Et fælles lånerkort eller systemer, der tillader at forskellige typer kort anvendes som lånerkort ved de 
forskellige biblioteker, har den konsekvens, at bibliotekernes lånerregistre i en vis grad skal integreres. 
 
Fordelen med et integreret lånerregister vil for brugerne være, at det f.eks. er muligt at betale bøder fra 
bibliotek A ved bibliotek B, hvis det passer brugeren bedre. Samtidig vil brugeren kun skulle registreres et 
sted og ikke ved flere forskellige biblioteker. Der vil kun være en adgangskode og log in at huske på, og det 
vil være muligt at få en samlet status over lånt og bestilt materiale fra alle biblioteker.  
 
Imidlertid vil et integreret system også betyde, at bibliotek A kan se brugerens låneroplysninger også for det 
materiale, brugeren har lånt på bibliotek B. Der vil ske en videregivelse af fortrolige oplysninger om lånerne 
og deres lån af materialer mellem forskellige administrative enheder. Persondataloven fastsætter under hvilke 
betingelser, der må videregives fortrolige personoplysninger. En udvidet model kan ikke gennemføres uden 
større lovgivningsmæssige ændringer. 
 
Dilemmaet består i på den ene side at gøre systemet så nemt og overskueligt for brugeren som muligt, og på 
den anden side at beskytte personlige oplysninger. De brugere, projektet har været i kontakt med, går alle ind 
for fælles lånerkort og fælles lånerregister. Ingen brugere har haft forbehold mod fælles lånerregister for alle 
biblioteker. I Norge arbejder man p.t. på udviklingen af et teknisk system, der blandt andet tager højde for 
disse problematikker.106

 
 
5.2.3 Sømløs aflevering og afhentning  
 
Et andet element, der vil være med til at gøre det lettere for brugerne, er indførelsen af sømløs aflevering og 
afhentning. Brugerne skal kunne aflevere materialer ved alle bibliotekerne i netværket, uanset hvor de hører 
hjemme. En forudsætning for sømløs aflevering er, at bibliotekerne har adgang til hinandens udlånssystemer 
og lånerregistre, så afleveringer fra andre biblioteker registreres korrekt i bibliotekssystemet. Det kræver 
udredning af de juridiske forhold og godkendelse mht. adgang eller samkøring af registre, jævnfør 
foregående om lånerkort. Man kan eventuelt implementere denne service fuldstændig manuelt, så personalet 
udleverer håndskrevne afleveringskvitteringer til lånerne og vedlægger notater om afleveringsdato i 
materialerne, som sendes til det långivende bibliotek. På lignende måde med afhentning af materiale, hvor 
det her vil være nødvendigt for biblioteket at kunne registrere udlån der kommer fra et andet bibliotek.    
 
Brugere107 ønsker at kunne aflevere materiale på tværs af bibliotekerne, dog ikke hvis det indebærer længere 
ventetider på materialer, fordi de er i transport mellem bibliotekerne.  
 

- Jeg sætter allerstørst pris på, at hovedbiblioteket skaffer artikler og bøger til mig fra langbortistan … jeg kunne ikke lave 
det arbejde, hvis jeg ikke havde haft den hjælp.108 

 
Den nationale kørselsordning har til formål at understøtte lånesamarbejdet af fysiske materialer mellem 
bibliotekerne i Danmark.109 Materialer køres hver dag til 12 knudepunkter i landet, hvorfra de viderefordeles 
til biblioteker over hele landet. Århus Kommunes Biblioteker får som et af knudepunkterne betalt kørsel fem 
dage om ugen. Folkebibliotekerne får betaling af staten for to kørselsdage, yderligere kørselsdage skal 
finansieres af det enkelte bibliotek. Forskningsbibliotekerne får ikke tilskud til ordningen og må derfor selv 
betale for alle kørselsdage.110 Mange biblioteker i Århus Amt vælger af økonomiske grunde kun at have to 
kørselsdage via den regionale kørselsordning. Kun tre folkebiblioteker111 i amtet har i 2004 valgt at betale for 
en ekstra kørselsdag. I forhold til sømløs aflevering og afhentning af materiale kan bibliotekernes 

 
106 Erling Bergan, Det nærmer seg felles lånekort – Bibliotekaren nr.12/2004. 
107 Fokusgruppemøderne i Århus 26. maj 2004 og Silkeborg 2. juni 2004. 
108 Telefoninterview 4. juni 2004 med forsker i Randers. 
109 Biblioteksudvikling – Biblioteksstyrelsens strategi for biblioteksudvikling 2004-2005/ arbejdspapir. 
110 Pia Hansen, Uddannelsesbibliotekerne og kørselsordningen, set fra Folkebibliotekernes holdeplads, Bibliotekspressen. 
111 Hinnerup, Skanderborg og Silkeborg betaler for kørsel en ekstra dag ud over de to gratis kørselsdage, og har således tre 
kørselsdage om ugen. Randers har kun to kørselsdage. 
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(manglende) prioritering af antal kørselsdage betyde, at brugerne må vente længere tid end nødvendigt på at 
få materialet frem.    
 
Bøger til Døren112 blev etableret i 2002 som et alternativ til fjernlån. Det er et samarbejde mellem de 12 
største danske forskningsbiblioteker. Ideen er, at når brugeren finder ønsket materiale og opdager, at dette 
findes på et andet forskningsbibliotek, så indmelder brugeren sig på det bibliotek, der har det ønskede 
materiale og bestiller materialet via bøger til døren. Brugeren vil normalt modtage bogen med post næste 
dag. Servicen er gratis for brugere af nogle biblioteker, bl.a. Statsbiblioteket, mens andre biblioteker113 har 
pålagt denne service med et gebyr på 50 kr. Brugeren skal selv finansiere returforsendelse. De forskellige 
gebyrregler kan opfattes som en barriere mod uhindret biblioteksbenyttelse på tværs af bibliotekerne, selv 
om det efter Statsbibliotekets vurdering ikke giver nogen problemer. 
 
 
5.3 Formidling af bibliotekets muligheder  
 
Som et sidste element i forhold til at lette brugernes adgang til de fysiske materialer drøftes, bibliotekernes 
formidling af muligheder og services i forhold til brugerne.  
 

- En ide, at det lokale folkebibliotek (f.eks. i Randers) tydeliggør og synliggør, hvilke muligheder der er i hele amtet, f.eks. at 
alle godt kan gå ind i på de store uddannelsesbiblioteker eller på Statsbiblioteket for den sags skyld – altså gøre det endnu 
mere synligt og tydeligt, hvilke muligheder man har UDEN FOR kommunen eller for at få informationer på et lidt højere 
niveau.114 

 
De seks projektbiblioteker informerer egne brugere om bibliotekets services via foldere, pressemeddelelser, 
plakater og hjemmesider. Alle biblioteker henviser naturligvis til hinanden, når det er aktuelt. Desuden linker 
bibliotekernes hjemmesider til de øvrige biblioteker.115 Endelig oplyser Handelshøjskolens Bibliotek, 
Statsbiblioteket, Randersegnens Biblioteker, Silkeborg Bibliotek og Århus Tekniske Bibliotek om 
mulighederne for at benytte andre biblioteker, når der afholdes biblioteksorientering. Men der mangler en 
systematisk og overskuelig formidling af bibliotekernes samlede ressourcer og services. Flere deltagere i 
fokusgruppen udtrykte ønske om bedre formidling: 
 

- Der mangler overblik over, hvilke services bibliotekerne tilbyder – På hjemmesiderne og i bibliotekerne – f.eks. mangler 
der tydelig skiltning ved bibliotekernes indgang over services.116 

 
- Folk på min alder … der er utrolig få der ved, hvor meget de kan få på biblioteket. F.eks. biblioteksvagten. Når der er 

noget man ikke forstår, og ens mor ikke har en uddannelse, så kan man ringe til biblioteksvagten eller spørge på nettet.117  
 

- … det er langt vigtigere for bibliotekerne at synliggøre det eksisterende serviceniveau frem for nødvendigvis at opfinde nye 
ydelser. I skal gøre mere ud af at fortælle om alt det I kan, nu! 118 

 
Ved fokusgruppemøderne blev der af deltagerne efterlyst services, som allerede udbydes af bibliotekerne – 
brugerne vidste det bare ikke. Det illustrerer et behov for bedre formidling af brugernes muligheder på 
bibliotekerne, lige fra de helt elementære ting: visning af lånerstatus samt fornyelse af lån over nettet til 
information om, at man kan bestille tid hos personale med faglige kompetencer.  
 

 
112 Afsnittet om Bøger til Døren er skrevet i samarbejde med Hugo Schou, Statsbiblioteket. 
113 Heriblandt Handelshøjskolen Århus. 
114 Telefoninterview med forsker i Randers, juni 2004. 
115 Silkeborg Biblioteks hjemmeside henviser til Biblioteksvejviseren. På Handelshøjskolens Biblioteks hjemmeside er der en liste 
over andre biblioteker. (http://www.asb.dk/lib/soegning/eksternelaan/danskebiblioteker_da.htm). Århus Kommunes Bibliotekers 
hjemmeside har oprettet en side med beskrivelse af de største forskningsbiblioteker i amtet og linker desuden til bibliotek.dk 
(http://www.aakb.dk/sw28469.asp). Ved søgning med negativt resultat i bibliotekernes baser i Randers, Silkeborg og Århus 
Kommunes biblioteker henvises til bibliotek.dk. Ved negativt resultat i ABS Citation (Handelshøjskolens Biblioteks system) 
henvises til Statsbiblioteket og bibliotek.dk. 
116 Fokusgruppemøde i Århus, 26. maj 2004, udsagn fra borger. 
117 Fokusgruppemøde i Silkeborg 2,. juni 2004, udsagn fra gymnasieelev. 
118 Telefoninterview med forsker i Randers, 4. juni 2004. 

http://www.asb.dk/lib/soegning/eksternelaan/danskebiblioteker_da.htm
http://www.aakb.dk/sw28469.asp
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- Det er en udfordring for alle bibliotekstyper at gøre deres services og ydelser langt mere synlige – vise, hvad folk rent 
faktisk har mulighed for. ..F.eks. burde forskningsbibliotekerne gøre meget mere ud af deres tidsskriftslæsekredse…(Jeg 
kender det gennem min far – ellers ville jeg jo aldrig have hørt om det…) mange kender slet ikke den ordning 119… 

 
Kampagne. En samlet markedsføring af bibliotekerne i BÅA vil skabe større synlighed. I forhold til et 
tættere samarbejde med forskningsbibliotekerne vil det være relevant med en kampagne målrettet studerende 
og voksne, som deltager i efteruddannelse og uformel læring. 
 
Fælles netbaseret indgangsside til BÅA. Brugerne har mulighed for at hente information om hvilke 
biblioteker, der tilbyder hvilke services. Der kan også oprettes en portal, hvor brugerne har mulighed for at 
se de forskellige bibliotekers udbud af elektronisk materiale. Hvis brugeren fysisk bevæger sig hen til 
biblioteket, er der fri adgang til alle bibliotekets ressourcer. På nuværende tidspunkt har brugeren ikke 
mulighed for at danne sig et samlet overblik over, hvilke ressourcer bibliotekerne tilsammen giver adgang til.  

 
Risikoen ved at lave lokale løsninger er, at brugernes muligheder reelt begrænses. Det kan ske, hvis der 
udvikles regionale systemer, hvor brugerne f.eks. ledes til at søge efter materiale lokalt og ikke benytter 
bibliotek.dk. Det vil kollidere med udviklingen på landsplan, hvilket der ikke er noget perspektiv i. Det er 
heller ikke det, der her foreslås. Ideen er snarere at udvikle en model, hvor brugeren får bedre oplysninger 
om bibliotekernes muligheder, end de har I dag.  
 
 
5.4 Muligheder og barrierer 
 
I forhold til de netbårne services ligger der store udfordringer og muligheder. Bibliotek.dk og DEF har 
markant forbedret mulighederne for at søge information og for uhindret og gennemsigtig adgang. Indførelsen 
af nye elektroniske tiltag medfører imidlertid også ændrede arbejdsopgaver for bibliotekerne. Væksten i 
online reserveringer og fjernlån har betydet, at flere personaleressourcer benyttes til at understøtte de 
elektroniske services.   
 

Ved konferencen forlød det fra forskningsbibliotekerne, at der reelt er indført sømløshed inden for 
biblioteksvæsenet. Bibliotek.dk gør det muligt at bestille bøger fra andre biblioteker til ens eget bibliotek.120 
Det er til en vis grad også korrekt, men med indførelsen af standarder kan man komme endnu længere. 
Udviklingsplanerne for bibliotek.dk i 2005 vil forhåbentlig løse de mest påtrængende problemer, som 
brugere og biblioteker oplever som barrierer for en gennemsigtig og overskuelig adgang. 

I forhold til de mere logistiske områder har analysen vurderet forskellige aspekter. 
 
Indførelse af mere harmoniserede regelsæt virker oplagt og ligetil. Det vil skabe mere overskuelige forhold 
for brugerne. Imidlertid er der barrierer, der er knyttet til bibliotekernes forskellige åbningstider og til 
lovbestemte krav. Der er også økonomiske barrierer, idet indtægter fra gebyrer og bøder udgør en del af 
folkebibliotekernes budgetgrundlag. 
 
Fælles lånerkort koblet med fælles lånerregister er en anden mulighed og vil være et tigerspring mod 
integrerede brugerrettigheder. På den måde har brugeren ét kort og én pinkode. Indførelsen af et sådant er 
imidlertid heller ikke helt enkelt: Andre institutioner har integrerede kort; der er lovgivningsmæssige 
forhold, dokumentationskrav og økonomi. Det vil være mere relevant at arbejde på at udvikle systemer, der 
kan håndtere forskellige typer kort.  
 
Sømløs aflevering og afhentning. Her kan den nationale kørselsordning være en barriere, hvis bibliotekerne 
ikke prioriterer antallet af kørselsdage højt nok, så der opstår flaskehalsproblemer i forhold til at få materialet 
hurtigt frem. Et andet problem er den manglende kommunikation mellem bibliotekernes systemer. Det vil 
skabe store besværligheder i forhold til ind- og udnotering af medier.121     

 
119 Telefoninterview med forsker i Randers, 4. juni 2004. 
120 Niels-Henrik Gylstorff: http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc
121 Analysen har ikke set på problemerne med de små uddannelsesbiblioteker, som slet ikke er tilsluttet kørselsordningen. Det giver 
barrierer for sømløs brugeradgang. 

http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/Gylstorff.doc
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Fælles regional markedsføring vil give brugerne bedre oplysning og overblik over de ressourcer og 
services, bibliotekerne rent faktisk udbyder. Det viser sig at være relevant, idet mange af de interviewede i 
fokusgrupperne efterspurgte services, som bibliotekerne i forvejen udbyder.    
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6. Adgang til vejledning      
Studerendes manglende biblioteksbenyttelse er markant. Foreløbige resultater af en landsdækkende 
brugerundersøgelse af studerendes biblioteksbenyttelse indikerer, at næsten 10 % af de adspurgte studerende 
ikke benytter bibliotekerne. Knap 20 % svarer, at de ikke ved, om de har adgang til 
uddannelsesbibliotekernes elektroniske ressourcer hjemmefra - og Google er den hyppigst anvendte 
informationskilde til studier.122

 
Det kan selvfølgelig skyldes least-effort-princippet, hvilket vil sige at de studerende forsøger at slippe så let 
som muligt. Men det kan også skyldes, at de studerende mangler overskuelig information om bibliotekernes 
services 
 
Brugerne formulerer også behov for vejledningen: 

 
- -I fremtiden findes al information på nettet – så vi har ikke brug for biblioteker, men vi har brug for bibliotekarer… 

Bibliotekerne har nøgleviden og kan katalogisere og kategorisere… Jeg vil gerne kunne booke et møde med en bibliotekar, 
som kan give faglig rådgivning til informationssøgning. 

 
- Et brugerønske: interaktive tjenester med hjælp fra faglige eksperter. Synliggør specielle kompetencer .123 

 
- Det er ikke alle (medarbejdere i biblioteket) der kan klare alle ekspeditioner. 124 

 
- Nettet indeholder meget store mængder information. Der sker ingen kvalitetssortering på nettet. Spørgsmålet er hvem, der 

hjælper folk med det. De eneste, der kan foretage en sådan kvalitetsvurdering, er bibliotekerne.125 
 
6.1 Faglige kompetencer og læring 
 
I biblioteks- og uddannelsesfaglige miljøer diskuteres, hvordan man definerer begrebet 
informationskompetence. NordinfoLIT126 foreslår en nordisk standard med afsæt i ANZIIL’s standard.127

Her hedder det, at den informationskompetente person er i stand til at:  
 

- erkende behovet for information og afgøre karakter og omfang af den information, der er behov for. 
- finde den nødvendige information effektivt og kompetent. 
- vurdere information og informationssøgeprocessen kritisk.  
- organisere information, der er indsamlet og/ eller generere. 
- anvende tidligere og ny information til at konstruere ny viden eller skabe ny forståelse.  
- anvende information bevidst og anerkende kulturelle, etiske, økonomiske, juridiske og sociale 

tematikker i forbindelse med anvendelse af informationen. 
 
Standarden kan bruges til en debat om målene for bibliotekernes faglige kompetencer og vejledning på tværs 
af bibliotekerne. Der er væsentlig forskel på, om målet for vejledning er begrænset til at hjælpe brugerne 
med at finde svar på konkrete spørgsmål, eller om man vejleder i forhold til søgeprocesser, kildekritik og 
anvendelse af information. Der er også spring i det faglige niveau for indholdet, som brugerne vejledes i – 
fra folkebibliotekernes generelle vejledning i emner til forskningsbibliotekernes mere specialiserede, 
akademiske niveau.  
 

                                                 
122 Pors, Niels Ole: Perspektiver på brugerundersøgelser, præsentation ved konference 26. januar 2005 
http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/NOPbrugere.ppt
123 Fokusgruppemøde i Århus, 26. maj 2004, begge udsagn fra borgere. 
124 Fokusgruppemøde i Silkeborg, udsagn fra gymnasielærer. 
125 Opsamling fra fokusgruppemøde i ÅKB vedrørende Adgang til information, læring og kulturarv, onsdag den 8. december 2004, 
http://www.aakb.dk/sw50643.asp
126 Nordisk forum for samarbete inom området informationkompetens. http://www.nordinfolit.org/
127 Frit oversat efter: Australian and New Zealand Information Literacy Framework : principles, standards and practice, second 
edition, editor: Alan Bundy. - Australian and New Zealand Institute for Information Literacy, 2004.  
http://www.caul.edu.au/info-literacy/InfoLiteracyFramewosrk.pdf

http://www.aakb.dk/graphics/portal/cby/NOPbrugere.ppt
http://www.aakb.dk/sw50643.asp
http://www.nordinfolit.org/
http://www.caul.edu.au/info-literacy/InfoLiteracyFramework.pdf
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I relation til rationalet uddannelse og læring udgør de faglige kompetencer i folke- og 
forskningsbibliotekerne tilsammen et stort potentiale. Brugerne efterlyser adgang til vejledning på tværs af 
bibliotekerne:  

 
- (Jeg ville gerne) kunne booke et møde med en bibliotekar, som kan give faglig rådgivning til informationssøgning … - 

Interaktive tjenester med hjælp fra faglige eksperter. Synliggør specielle kompetencer på tværs af bibliotekerne.128 
 

Egentlig har brugerne mulighederne, men ved det ikke, fordi der mangler en overskuelig indgang og 
markedsføring. For eksempel tilbyder bibliotekerne allerede ekspertvejledning med tidsbestilling. På 
Handelshøjskolens Bibliotek kan man booke en ekspert. Bibliotekets hjemmeside præsenterer en liste af 
medarbejdere med navne, telefonnumre og e-mailadresser.129 Silkeborg Bibliotek tilbyder også 
specialisthjælp. På hjemmesiden er en liste over navngivne bibliotekarers emneområder. Der loves svar 
inden 24 timer.130 Randersegnens biblioteker er på vej med en tilsvarende service. Et andet eksempel er 
ÅKB's arbejde med Hybride læringsmiljøer.131 Her tilbydes der kurser, og man kan bestille tid hos en 
bibliotekar til personlig vejledning i informationssøgning.   
 
Folke- og forskningsbibliotekerne forfølger hver for sig strategier for udvikling af brugernes 
informationskompetence. Fælles fokus for udviklingsstrategierne er, at der skal være adgang til kvalificeret 
vejledning.  
 
Forskningsbibliotekerne baserer deres strategi på følgende: 

- Konkurrence mellem uddannelserne, hvor universiteterne blandt andet skal profilere sig på 
fleksibilitet og differentiering i uddannelsestilbud (med efter- og videreuddannelse). Her indgår 
bibliotekernes services og vejledning som et af parametrene. Mere brugercentreret undervisning med 
interaktive, dynamiske, fleksible tilbud, og hvor de studerende selv har ansvar for egen læreproces. 

 
- Opbygning af informationskompetencer hos de studerende med henblik på livslang læring og 

kompetencen ”læring til at lære”. 
 
- Informationskompetence og personlig videnstyring er emner, som den informationsvidenskabelige 

forskning søger at afdække og operationalisere som metoder til at kunne identificere, udvælge, 
strukturere og formidle information.132 

 
Der er flere eksempler: 
 

- Statsbiblioteket tilbyder brugerne forskellige former for vejledning. Biblioteksintroduktioner bliver 
afløst af egentlige kurser i informationssøgning. På Aarhus Universitet er informationskompetence 
ved at blive en del af de enkelte studieforløb. Det er Statsbibliotekets opgave at få integreret sine 
ydelser i undervisningen.133  

 
- Strategien om ”Det centrifugale bibliotek” i Handelshøjskolens Bibliotek i København er et 

eksempel, hvor bibliotekarerne udstationeres i forskningsinstitutterne. Der organiseres omkring 
brugergrupper i stedet for omkring funktioner. 134 

 
- Udvikling af gode læringsmiljøer for de studerende med faglig vejledning på højt kvalificeret 

niveau. 
 

 
128 Fokusgruppemøde i Århus 26. maj 2004, udsagn fra to borgere. 
129 http://www.asb.dk/lib/vejledning/bookenbibliotekar/default_da.htm
130 http://www.silkeborgbibliotek.dk/hovedmenu/spoerg-bibliotekar.html 
131 www.aakb.dk/sw26403.asp
132 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: Perspektivplan for programområdet e-læring, Danmarks Elektroniske 
Forskningsbibliotek, Maj 2004. http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/1280_Handlingsplan%20for%20E-læring.pdf  
133 Kursustilbud fremgår af Statsbibliotekets hjemmeside: http://www.statsbiblioteket.dk/undervisning/
134 Cotta-Schønberg, Michael: De fremtidsramte. – I: Bibliotekspressen 2005: 3, s. 8-9. 

http://www.asb.dk/lib/vejledning/bookenbibliotekar/default_da.htm
http://www.aakb.dk/sw26403.asp
http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/1280_Handlingsplan for E-l�ring.pdf
http://www.statsbiblioteket.dk/undervisning/
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- Fokusering på støtte til undervisningen, hvor bibliotekerne prioriterer den direkte kursusrelaterede 
informationsstøtte som partner i levering af fleksibel, elektronisk pensumlitteratur, evt. med 
redigering af læringsobjekter. Det er en succes: Underviserne er begejstrede, de får sparring fra 
bibliotekets medarbejdere til udvælgelse og fornyelse af pensumlitteraturen, og bibliotekets 
medarbejdere får stor indsigt i fagenes indhold. Samarbejdet styrker bibliotekernes faglige 
kompetence som vejledere og facilitatorer over for de studerende. 135 

 
I folkebibliotekerne er udvikling af biblioteket som læringsrum en formuleret strategi i 
Biblioteksstyrelsen136 og i flere folkebiblioteker. Den moderne biblioteksmedarbejder skal ikke blot være en 
ekspert, der er i stand til at videreformidle oplysninger om, hvor brugeren kan finde relevant information, 
men også have evnen til at instruere brugere og andre ansatte både gennem formel undervisning og via 
netværksbaserede services.137  
 
Kravet om livslang læring aktualiseres i kraft af, at mange arbejdspladser outsources til tredje lande, hvorved 
der opstår behov for at give befolkningen nye kompetencer. Bibliotekernes brugerundervisning har ofte taget 
udgangspunkt i forestillinger om behovene, ikke i konkrete analyser af behov. Et forsøg på netop at gøre det 
sidste er TUNE projektet (Training Users in New Europe), som udvikler undervisningsmodeller på baggrund 
af analyser i lokalsamfundet. Hermed afdækkes de faktiske behov, hvorved man målrettet kan tilbyde den 
læring, der reelt er brug for. Tanken er, at alle borgere i Europa skal have mulighed for læring, og at 
bibliotekerne har en rolle at spille i den sammenhæng.138  
 
Et andet EU-projekt, PuLLS139 – Public Libraries in the Learning Society – skal udvikle metoder og modeller 
for borgernes livslange læring. En vedvarende produktudvikling i form af nye tilbud til borgerne vil være 
med til at styrke bibliotekets strategiske position som læringscentre.  
 
 
6.2 Muligheder og barrierer  
 
Muligheder: 
 

• Vejledning og information om de muligheder, ressourcer og services bibliotekerne tilbyder, bør 
prioriteres som en del af indsatsen for sømløse brugerrettigheder. Fælles markedsføring for alle 
brugerne af BÅA og ikke blot de enkelte bibliotekers egne kernebrugere er også en mulighed. BÅA 
kan nedsætte en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag. Information kan publiceres på bibliotekernes 
egne hjemmesider, samt på portalen www.uddanaarhus.dk. 

 
• Netværkssamarbejde omkring tværgående ydelser for at afdække og udvikle bibliotekarers 

specialistviden. Bibliotekarer kunne bytte jobs, sparre med hinanden og udvikle nye ydelser for 
brugerne.  
 

• Formidling af virtuel vejledning findes allerede via www.biblioteksvagten.dk, hvor både folke- og 
forskningsbibliotekerne deltager. Den virtuelle vejledning kunne udbygges med fokus på 
læringsperspektiverne, så det ikke kun handler om at give det rigtige svar, men også alle aspekter i 
standarden for informationskompetence. Et særligt aspekt er vejledningen for fjernstuderende. En 
amerikansk undersøgelse peger på, at deltagere i fjernundervisning på universiteter har behov for 

                                                 
135Lerche, Anette: Forskningsbibliotekerne skal fornyes og forædles. – I: Bibliotekspressen 2005 : 4, side 13-15.(Citat af Tove Bang, 
Handelshøjskolens Bibliotek Århus). 
136 http://www.bs.dk/showfile.aspx?IdGuid={ACA55081-E3E9-4729-A4FB-E6AEE6AC5443}
137 Bertot, 2003. World libraries on the information superhighway – Internet based library service Library Trends, s.209-227, vol.52, 
2003. 
Eksempler på de funktioner som tilsammen udgør den moderne biblioteksmedarbejder. 
138 www.tune.eu.com . Projektpartnerne er bibliotekerne i Toledo, Helsingborg og Randers. Ljubljana er associeret partner. 
139 http://www.pulls.dk. Projektpartnerne er bibliotekerne i Sutton / London, Helsinki, Barcelona, Würzburg, Ljubljana og Århus. En 
virksomhed i Den Haag og Brighton University deltager også i projektet.  

http://www.uddanaarhus.dk/
http://www.biblioteksvagten.dk/
http://www.bs.dk/showfile.aspx?IdGuid={ACA55081-E3E9-4729-A4FB-E6AEE6AC5443}
http://www.tune.eu.com/
http://www.pulls.dk/
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adgang til vejledning på andre tidspunkter end fuldtidsstuderende.140 En virtuel adgang kan måske 
dække en del af behovet for kontakt til fagligt kompetent personale, som brugerne kan kontakte uden 
for normal skole- og arbejdstid. 

 
• Samarbejde om formidling af forskningsbaseret viden fra universiteterne kan bringes ind som 

element i en tværgående vejledning mellem folke- og forskningsbibliotekerne. Folkebibliotekerne 
har kontakt med mange borgere (ud over de brugere, som deles med forskningsbibliotekerne), og 
universiteterne har ifølge den nye universitetslov pligt til at formidle forskernes produktion af viden.  

 
• Vejledning i forhold til formidling af digital information og ophavsret for studerende. Når brugerne 

har adgang til digitale medier, Open Access og læringsobjekter141 er der behov for vejledning i 
ophavsret.142 DEF e-læringsgruppe har foreslået dette som projekt i perspektivplanen 2004, men 
opgaven er også relevant i forhold til brugere på tværs af folke- og forskningsbiblioteker.  

 
Barrierer: 
 

• Forskellige kundesyn.  Forskningsbibliotekerne kan vælge at prioritere egne brugere og 
vejledningen knyttet til undervisningen i de enkelte institutioner frem for borgerne i regionen. 
Folkebibliotekerne kan vælge at prioritere borgerne i egen kommune frem for uddannelsessøgende, 
undervisere og forskere, som burde anvende forskningsbibliotekerne. Folkebibliotekerne kan 
desuden prioritere kultur- og lokalsamfundsopgaver frem for vejledning og læring.   

 
• Konkurrence mellem bibliotekerne. Mange biblioteker har mål for aktiviteter, som er knyttet til 

brugernes benyttelse, typisk udlån og besøgstal. Bibliotekerne kan undlade at henvise til andre 
biblioteker, selv om disse kunne være mere kompetente i forhold til brugerens aktuelle behov.  

 
• Organisatoriske barrierer. Det enkelte bibliotek er ikke altid bedst til alt. Ved at henvise brugere 

til andre biblioteker synliggøres dette. Det kan opleves som tab af status at skulle henvise 
kvalificerede opgaver til andre. En konsekvent tværgående koordinering af vejledning og 
kompetenceudvikling af personalet kan betyde, at nogle mellemledere vil opleve, at deres 
ledelsesdomæne indskrænkes.   

 
• Faglige organisationer. Vælger de faglige organisationer stringent at fastholde medarbejdernes 

positioner, eller ser man udviklingen på tværs af bibliotekerne som en positiv mulighed for 
medlemmerne? Bibliotekarforbundet (BF) har for nylig som den første faglige organisation meddelt, 
at BF støtter tæt samarbejde mellem folke- og forskningsbibliotekerne. BF opfordrer til, at politiske 
problemer med brugerrettigheder og copyright må løses. 143 

 
• Med strukturforandringerne kan der politisk være andre prioriteringer end samarbejde på tværs af 

folke- og forskningsbibliotekerne.  
 

• Økonomiske barrierer: Udvikling af vejledning, formidling, læring og undervisning og samarbejde 
på tværs af bibliotekerne forudsætter ressourcer til tid og kompetenceudvikling, som skal prioriteres 
på bekostning af andre opgaver i bibliotekerne.  

 
 

 
140 Michelle M: Krazner: Distance education students speak to the library: here’s how you can help even more. The electronic library. 
– vol.20, number 5., 2002. - pp 395-400. 
141 Med læringsobjekter forstås alt struktureret information, dvs. information som på den ene eller den anden måde er megatagget. 
(kilde: Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: Perspektivplan for programområdet e-læring, Danmarks Elektroniske 
Forskningsbibliotek, maj 2004. http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/1280_Handlingsplan%20for%20E-læring.pdf
142 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: Perspektivplan for programområdet e-læring, Danmarks Elektroniske 
Forskningsbibliotek, Maj 2004, se note 140. 
143 Nielsen, Lis: Samarbejde mellem folkebiblioteker og forskningsbiblioteker : det mener BF’s hovedbestyrelse. I : 
Bibliotekspressen 2005 : 4, side 2. 

http://www.deflink.dk/upload/doc_filer/doc_alle/1280_Handlingsplan for E-l�ring.pdf
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7. Scenarier        
 
Integration af brugerrettigheder til folke- og forskningsbiblioteker i Århus Amt kan tænkes i mange 
varianter. Ovenstående analyse peger på områder, der skal vurderes ved en politisk beslutning om, hvilke 
indsats områder man vælger at prioritere.  Der er adskillige barrierer for brugernes uhindrede adgang til 
bibliotekernes ressourcer og services. I det følgende præsenteres tre forskellige scenarier for bibliotekernes 
fremtidige udvikling. 
 
7.1 Bussiness not quite as usual 
 
Hvert af de seks biblioteker i BÅA drøftede analysen i deres ledelsesfora.  
 
Folkebibliotekernes ejere vurderede, at man efter strukturreformen måtte prioritere tid og ressourcer til at 
fusionere folkebiblioteker i de nye storkommuner. Der var simpelthen ikke overskud til også at tænke 
struktur på tværs i forhold til biblioteker uden for de nye kommuner.  
Desuden var der et stærkt ønske om at markere sig som sammenhængende folkebiblioteker med vigtige 
opgaver i forhold til de nye kommuners borgere. Efter kommunesammenlægningerne prioriterede man 
kulturelle aktiviteter, der kunne styrke de nye kommuners profil og borgernes identitet som borgere i 
storkommunen. Der var kun få ansatser til, at bibliotekernes rum understøttede læring og uddannelse. 
Desuden blev borgerne i de nye storkommuner mere og mere utilfredse over de mange filialer med for få nye 
bøger. Det er som ”når der er for lidt smør til for meget brød”, som Bilbo siger i Ringenes Herre. Samtidig 
var der lange ventetider på bestilte materialer fra andre biblioteker på grund af få kørselsdage.  
 
Århus Kommune blev ikke fusioneret med andre kommuner, men gennemførte en magistratsreform, hvor 
den magistrat, som folkebiblioteket blev en del af, også rummede borgerservice, og der var forsøg med 
placering af borgerservice i bibliotekerne. Århus Kommunes Biblioteker var stadig knudepunkt i den 
nationale kørselsordning og havde kortere leveringstid på bestilte materialer. Statens tilskud for 
centralbibliotekets materialeoverbygning blev skåret så meget, at borgerne i Århus klagede over, at der var 
for få nye bøger og andre materialer. 
 
Forskningsbibliotekerne valgte efter den nye budgetmodel at prioritere deres primære brugere: studerende, 
undervisere og forskere. Kravene om målbare resultater i forhold til institutionernes kerneydelser blev 
skærpet, og bibliotekerne kæmpede hårdt for bare at fastholde niveauet. Forskningsbibliotekerne blev 
stærkere på vejledning i forhold til uddannelse. En del af forskningsbibliotekernes medarbejdere blev 
inddraget i selve undervisningen og vejledningen af studerende i forbindelse med deres projektarbejde.  
 
Statsbiblioteket blev stadig mere involveret i den landsdækkende udvikling. Bibliotekets strategi var dels at 
synliggøre betydningen af nationalbiblioteket for den danske kulturarv, dels at styrke indsatsen i det 
landsdækkende udviklingsarbejde, primært på det digitale område.  
Brugerne var så påtrængende med ønsker om at kunne låne og aflevere på tværs af folke- og 
forskningsbibliotekerne i Århus kommune, at man indførte mulighed for at aflevere materialer på tværs ved 
simpel, manuel registrering.  
 
Når bibliotekslederne mødtes hvert halve år i BÅA, opdagede de, at de enkelte biblioteker hver for sig havde 
udviklet nye services for brugerne – og brugt masser af tid og penge på anskaffelse af udstyr og software. Og 
de ærgrede sig over, at de ikke havde samarbejdet, så brugerne havde fået bedre service for færre ressourcer. 
De snakkede om, at det kunne være godt med en samlet markedsføring af bibliotekernes services og 
ressourcer for studerende og borgere i regionen, men det blev aldrig til noget. 
 
I forhold til adgang til global information blev rettighedshaverne af elektroniske licenser stadig mere 
krævende i deres betalingskrav, og samtlige biblioteker valgte at gå ind i de landsdækkende samarbejdsfora i 
licensaftalerne.  
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7.2 Et sømløst biblioteksnetværk – Regionalt samarbejde mellem folke- og 
forskningsbibliotekerne.  
 
BÅA besluttede at udvide samarbejdet på de områder, hvor netværket reelt havde mulighed for at styrke 
brugernes uhindrede adgang. Vurderingen var, at inden for en række områder fik man de bedste løsninger i 
landsdækkede samarbejde. Det gælder specielt udviklingen af IT infrastrukturen, bibliotek.dk, og DEF. 
Bibliotekerne i BÅA besluttede derfor at forsætte indsatsen for nationale helhedsløsninger. Med hensyn til 
samarbejdet på regionalt plan besluttede man at arbejde videre med brugernes uhindrede adgang til: 
 

• fysiske rum,  
• adgang til samlinger af medier samt  
• vejledning.  

 
Ved at udpege områderne adgang til fysiske rum og adgang til vejledning som indsatsområder undgik man 
væsentlige lovgivningsmæssige barrierer. Fokus var på gevinsterne ved at udvikle samarbejdet for at styrke 
regionens videnspotentialer, og der var fuld opbakning fra bibliotekernes forskellige ejere. 
Forskningsbibliotekerne lagde vægt på, at indsatsområderne matchede studieformernes forandring med 
behov for udvikling af fysiske studiefaciliteter og fleksibel adgang til vejledning. Kommunerne så det 
sømløse biblioteksnetværk som en del af strategien om at sætte borgerne i centrum.  
 
Organisatorisk blev der etableret en styregruppe med repræsentanter fra bibliotekslederne og de seks ejere.  
Der blev også nedsat en projektgruppe på tværs af biblioteker og uddannelsesinstitutioner. Denne skulle 
videreudvikle og implementere ideerne.  
 
Med hensyn til de fysiske rum var fokus på læring og uddannelse. På bibliotekerne var der allerede masser 
af læsepladser, grupperum, og IT-faciliteter. En projektgruppe arbejdede med udvikling af de fælles 
potentialer: videndeling om, hvordan indretning og nye faciliteter kunne understøtte uddannelse og læring. 
Åbningstiderne blev koordineret og synlige, så brugerne fik overblik over hvilke biblioteker, der var åbne 
hvornår og med hvilke faciliteter. Der blev gennemført forsøg med opsætning af studie-arbejdsstationer i 
folkebibliotekerne med direkte opkobling til forskningsbibliotekernes ressourcer. Disse 
studiearbejdsstationer blev især benyttet af studerende i Randers, Silkeborg og lokalbiblioteker i udkanten af 
Århus.  
 
Brugernes benyttelse af adgangen til global information steg næsten eksplosivt ved den øgede 
markedsføring af det sømløse biblioteksnetværk. Der var sket væsentlige forbedringer i adgang og overblik i 
takt med de landsdækkende samarbejdsfora og projekter. 
 
Projektgruppen undersøgte mulighederne for at øge adgangen til samlinger af medier. Brugerne fik 
mulighed for at aflevere materialer på tværs af bibliotekerne. I en forsøgsperiode var der daglig kørsel med 
materialer på tværs af BÅA finansieret af de enkelte biblioteker. Efter kommunalreformen var de tre 
kommuner alle så store, at de under alle omstændigheder skulle have lokale kørselsordninger. Styregruppen 
vurderede, at Århusregionen var for lille en enhed til at indføre fælles lånerkort og fælles lånerregister. Disse 
drøftelser var knyttet til beslutninger om fælles it-infrastruktur og evt. fælles lånerregister for folke- og 
forskningsbiblioteker i Danmark.  
 
Adgang til vejledning blev løbende udviklet. Fokus blev sat på at styrke videndeling og 
kompetenceudvikling. BÅA havde afsat en fælles pulje til blandt andet jobrotation, kurser, temamøder, 
workshops og studierejser. Aktiviteterne tog afsæt i de mange ressourcer og kompetencer, som fandtes i de 
enkelte biblioteker og hos fagligt dygtige medarbejdere. Personalet var generelt positiv stemt  over for 
udviklingsmulighederne. Da udviklingen skete i balance med de enkelte bibliotekers øvrige opgaver, mistede 
bibliotekerne ikke andre brugergrupper på samarbejdet omkring vejledningen.  
 
Den fælles markedsføring af det sømløse biblioteksnetværk havde en meget positiv effekt, og bibliotekerne 
oplevede en forøgelse af aktiviteterne og positive tilkendegivelser fra brugere og interessenter.  
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 7.3 Fri-bibliotekerne i Århusregionen – forsøgsområde for fusionerede folke- og 
forskningsbiblioteker 
 
Til stor overraskelse og under stor opmærksomhed besluttede ejerne i BÅA at fusionere bibliotekerne i et fri-
biblioteksforsøg. Formålet var at positionere Århus området uddannelsesregion og skabe de mest optimale 
læringsmuligheder. Beslutningen indebar, at de seks største folke- og forskningsbiblioteker fusioneredes 
fuldstændigt – økonomisk, organisatorisk, administrativt, ledelsesmæssigt og ikke mindst i ydelserne for 
brugerne: i fysiske rum, IT-ressourcer, fysiske medier og vejledning. Overbygningsopgaver, der tidligere var 
knyttet til enkelte biblioteker (Statsbiblioteket, Århus Kommunes Biblioteker og Randersegnens biblioteker) 
blev overtaget af fri-bibliotekerne. Organisatorisk etableredes en fælles biblioteksbestyrelse bestående af 
repræsentanter for ejerne, regionsrådet og lederne af de seks biblioteksafdelinger.  
 
Fri-bibliotekernes formål var at understøtte borgernes adgang til læring og uddannelse. Alle borgere med 
bopæl i regionen havde ubegrænset ret til at benytte fri-bibliotekernes ressourcer. De juridiske barrierer blev 
i første omgang løst ved en dispensation fra de 3 statslige myndigheder: Kulturministeriet, 
Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Desuden blev der givet 
dispensation for bibliotekslovens forskellige gebyrkrav. For borgerne betød fri-bibliotekerne mærkbare 
ændringer. 
 
Fokus for bibliotekernes fysiske rum var læring og uddannelse. Samtlige biblioteker havde gode 
studiefaciliteter. Der var læsepladser, grupperum, IT-faciliteter, netværk. Åbningstiderne tilgodeså 
studerende 24 timer i døgnet alle ugens dage. Lånerkortet gav adgang til alle faciliteter, også til at låse 
hoveddøren op på de tidspunkter, hvor bibliotekerne var ubemandede.  
 
En del af de tidligere folkebiblioteksbrugere savnede de kulturelle oplevelser og biblioteket som mødested i 
lokalsamfundet. Især børn og ældre følte sig kulturelt hjemløse. Det betød, at børneinstitutioner og skoler 
oprustede med børnelitteratur, men uden udvikling af nye børnekulturaktiviteter. Ældrecentre og plejehjem 
oprettede flere bogdepoter, og foreninger af velhavende og veluddannede pensionister oprettede private 
biblioteker, som dog ikke levede op til folkebibliotekernes tidligere alsidige udvalg af musik og 
skønlitteratur. Veluddannelse borgere pressede de kommunale ejere for at genetablere egentlige 
folkebiblioteker med fri og lige adgang for alle.  
 
Adgangen til global information var overskuelig og enkel. Lånerkortet med brugernavn og pinkode 
fungerede på alle ressourcer, som blev licensforhandlet for alle brugerne. Fri-bibliotekerne var udtrådt af det 
landsdækkende licenssamarbejde, både i DEF og folkebibliotekernes licensguide. Det havde været dyrt – 
man oplevede, at man gik glip af indflydelse på landsdækkende udviklingstiltag, netværk og 
kompetenceudvikling. Økonomisk viste det sig også uhensigtsmæssigt, da leverandørerne var usikre på den 
nye brugergruppe i fri-bibliotekerne.  
 
I princippet var adgangen til samlinger af medier mere uhindret end tidligere, idet der blev indført fælles 
lånerkort og - under store omkostninger - fælles bibliotekssystem. Samtidig opstod der nye barrierer. I det 
den samlede materialeenhed nok var blevet større, men ikke stor nok – nu, hvor man var udtrådt af det 
nationale lånesamarbejde. Fri-bibliotekerne anvendte alle ressourcer på at fusionere internt og måtte derfor 
trække sig ud af alle landsdækkende fora og projekter. 
 
Et væsentligt mål for fusionen var at skabe uhindret adgang til vejledning. Personale og mellemlederne var 
generelt meget engagerede, men der var behov for tid, internatmøder, workshops og hjælp fra eksterne 
konsulenter for at implementere de nye mål og opgaver. Ressourceforbruget på at udvikle de nye interne 
aktiviteter havde tappet ressourcerne fra front-office funktionerne. Det betød, at brugerne ikke havde oplevet 
væsentlige serviceforbedringer. Forskere valgte at benytte forskningsbiblioteker i andre dele af landet eller 
udlandet, da de ikke kunne få kvalificeret hjælp i fri-bibliotekerne.  
 
Evalueringen af fri-bibliotekerne viste efter tre år, at prisen for forsøget havde været meget høj, og at 
gevinsterne ikke havde stået mål med investeringerne.  
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