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Skoler og Kultur

Århus Kommunes Biblioteker har i
2003 fortsat udviklingen af digitale
produkter og selvbetjeningsløsninger.
Den har været med til at placere bib-
liotekerne blandt de mest forandrings-
orienterede offentlige virksomheder.
To begivenheder har markeret Hoved-
biblioteket som en væsentlig drivkraft
i en fælles udvikling af bibliotekerne.
Den ene var indførelsen af søndags-
åbning, den anden indvielsen af ver-
dens hidtil største og mest teknologisk
avancerede afleverings- og sorte-
ringssystem.

Det Digitale Bibliotek er med sine
funktioner inden for IT, mediekøb og
PR en forudsætning for, at de andre
biblioteker overhovedet fungerer. Det
Digitale Bibliotek er stærkt medvir-
kende til, at vi kunne lancere nye ud-
viklinger og tjenester som filmprojek-
tet ‘BibCast’, undervisningsprogram-
met ‘Klikstart’ og brugerservicen ‘Be-
taling på Nettet’. På Lokalbibliotekerne
har personalet ligeledes været invol-
veret i en række udviklingsprojekter.
Det er f.eks. indretning og drift af
kombi-bibliotekerne og det skelsæt-
tende URBAN-projekt om IT-kompe-
tenceløft i Gellerup, Hasle og Herreds-
vang.

I biblioteksforvaltningen har en af
de store opgaver været den interne
kontraktstyring. Efter en to-årig
forsøgsperiode er den nu permanent
og udgør et godt grundlag for mo-
derne forvaltning.

Personalet i bibliotekerne har
utrætteligt arbejdet med det vigtige
daglige formidlingsarbejde og bruger-
kontakten. En af de gedigne publi-
kumssucceser var fortsat bestilling og
reservering over Internettet, som næ-
sten har væltet dem over ende.

De største politiske begivenheder
på biblioteksområdet knytter sig på
godt og ondt til det budgetforlig, som
blev indgået i september 2003.  Med
et sparebehov for hele kommunen på
ca. 280 mio kr. har der desværre væ-
ret behov for ganske hårdhændede
indgreb, således også på biblioteks-
området. Det mindste lokalbibliotek
og de to bogbusser lukkes, der skæ-
res lidt i lokalbibliotekernes og Hoved-
bibliotekets åbningstider, ligesom der
gennemføres en række afledte admi-
nistrative besparelser. Med budget-
forliget blev der desuden vedtaget en
10-årig anlægsplan for Århus Kom-
mune, hvori indgår den længe sav-
nede afløser for Hovedbiblioteket:
Multimediehuset.

Anlægsfinansieringen blev ganske
vist udskudt til start i 2006 med for-
ventet afslutning i 2012, men efter
mange års tilløb er beslutningen nu
truffet. Der skal skabes et åbent, ak-
tivt og uformelt lærings- og viden-
center. Det bliver et sted for viden og
personlig vækst, som skal understøtte
uddannelsesbyen Århus. Det har byen
fortjent.

Forord
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By Alderman
of Education and Culture

Torben Brandi Nielsen

In 2003, the development of digital
resources and self-service solutions
continued in Aarhus Public Libraries.
These and other developments are
placing the libraries among the most
innovative of public services.

Two events have marked Aarhus
Main Library as the driving force of
development of libraries. One was
when the Main Library opened on
Sundays, the other was the introduc-
tion of the largest and most technolo-
gically advanced delivery and sorting
system in the world.

With its functions within IT, PR and
purchase of materials, The Digital Li-
brary is the basis for the work carried
out at the individual libraries. The Di-
gital Library plays a large part in
projects such as the film-project
‘BibCast’, the educational project ‘Klik-
start’ and the new service to users
‘Web-payment’.

Likewise, the staff members at the
branch libraries have been involved in
a number of development projects.
E.g. the establishment and running of
new joint-facilities libraries and the
landmark URBAN project on raising
IT-competences in a particular area of
Aarhus where a large percentage of
the population is immigrants and
refugees.

In the library administration one of
the major tasks has been the imple-
mentation of internal contracts. After

Preface

a trial period of two years, this orga-
nisation has now been made perma-
nent and is forming a good basis for
modern administration.

The staff at the libraries has
worked tirelessly with the important
daily tasks of dissemination and user-
contact. One of the biggest successes
was still the new service with ordering
and reserving materials via the
Internet.

The most significant political
events in the library sector are – for
better and for worse – connected to
the budget settlement that was
reached in September 2003. As a
result of the need to cut expenditures
by 280 mill. DKR in the municipality
as a whole, one branch library and
the two mobile libraries have been
closed down. Furthermore, the
opening hours at the Main Library and
the branch libraries have been
reduced slightly and administrative
costs deriving from other cuts in the
budget have been reduced. The bud-
get settlement included a 10-year
investment plan in which a replace-
ment for the Main Library (the Multi-
media House) was planned for the
years 2006-2012.

With the new Multimedia House an
open, active and informal centre for
learning will be created. It will be a
place for knowledge and personal
development, and the library can thus
support Aarhus as a centre for
education.

 Tlf. 8940 9200 E-mail: aakb@bib.aarhus.dk Webudgave: www.aakb.dk/graphics/pub/beretning2003.pdf
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Kombi-biblioteker
Joint-facilities libraries
– combined public
& school libraries
Combining public and school libraries
has been a political priority in Aarhus
for some years. The aim is better li-
brary service in both respects by
joining resources.
   The model for organising the joint-
facilities libraries is under develop-
ment with experiences drawn from
three joint-facilities libraries already
established and with a fourth on the
way.

En politisk prioriteret indsats i Århus
har været etableringen af kombi-
biblioteker. Århus Kommune ansøgte
allerede i 1999 om dispensation for
folkeskolelovens bestemmelser om
ledelse af skolebiblioteker. Med lov-
ændringen blev det muligt at gennem-
føre forsøg med nye ledelsesformer,
og Århus Kommune har lagt billet ind
på muligheden. Der vil blive gennem-
ført forsøg med forskellige ledelses-
former, herunder énstrengede, såle-
des at ét kombi-bibliotek vil blive le-
det af skolen, mens et andet vil blive
ledet i folkebiblioteksregi. De tre øv-
rige vil blive ledet på basis af andre
samarbejdsmodeller.

I 2003 er der blevet udarbejdet
ansøgning dels om dispensation, dels
om udviklingsmidler fra Biblioteks-
styrelsen i et samarbejde mellem År-
hus Kommunes Biblioteker og Århus
Kommunale Skolevæsen. Begge an-
søgninger er blevet imødekommet.

Blandt de mest effektive biblioteker
Among the most efficient public libraries in Denmark
National statistics show that Aarhus
Public Libraries has the highest
productivity per employee measured
by circulation. On top of that the li-
brary expenses in Aarhus are among
the lowest per capita in Denmark.

En statistik offentliggjort i Danmarks
Biblioteksforenings tidsskrift ‘Dan-
marks Biblioteker’ i 2003 viste, at År-
hus Kommunes Biblioteker har den
højeste produktivitet pr. medarbejder
målt i udlån. Bibliotekerne i de 45
kommuner, som har mere end 25.000
indbyggere, er blevet sammenlignet
på tre områder. Det er produktivitet
pr. medarbejder, udlån pr. indbygger
og biblioteksudgifter pr. indbygger.

Trige Bibliotek blev officielt indviet
i maj. Med den fine beliggenhed i kan-
ten af Bakkegårdsskolen er den et
perfekt eksempel på idéen om kombi-
biblioteket som en portal mellem sko-
len og lokalsamfundet. Egå Bibliotek
er under etablering og forventes ind-
viet i foråret 2004. Hjortshøj Bibliotek

Århus Kommunes Biblioteker er
blandt de allerbilligste hvad angår ud-
gifter pr. indbygger, ligger i den bed-
ste tredjedel, når det drejer sig om
udlån pr. indbygger og altså helt i top,
når det drejer sig om produktivitet pr.
medarbejder.

på Virupskolen blev udvidet og åb-
nede i moderniseret form som formelt
kombi-bibliotek i september, mens
Kolt/Hasselager blev indviet allerede i
2001. Det politiske budgetforlig, der
blev indgået i efteråret, medfører
etablering af nyt kombi-bibliotek i
Harlev.
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Der er forberedt og gennemført nogle
store EU-udbud i løbet af året. Som
følge af et udbud af national kørsels-
ordning for biblioteksmaterialer foran-
staltet af Biblioteksstyrelsen, beslut-
tede Århus Kommune at afholde EU-
udbudsforretning på den regionale
kørselsordning i centralbiblioteks-
området. Det forberedende arbejde
foregik i løbet af efteråret. Økonomisk
Afdeling i Borgmesterafdelingen har
stået for udbudsopgaven. Efter Århus
Kommunes regler har Århus Kommu-
nes Biblioteker selv skullet byde på
opgaven. Pr. 1. april 2004 er der ind-
gået kontrakt med et privat
vognmandsfirma.

Der har ligeledes været forberedt
og afholdt EU-udbudsforretning på
bibliotekets edb-system. Efter præ-
kvalifikationsrunde blev 6 tilbuds-
givere prækvalificeret, hvorefter fri-
sten for afgivelse af tilbud var 20. no-
vember. Der blev i forbindelse med
udbuddet udarbejdet en udførlig krav-
specifikation med knap 600 krav.

Efter udbudsrunden er der indgået
forhandlinger med en leverandør om
kontrakt.

Udbudsforretninger
Tenders

Klikstart
I samarbejde med DR 1's kraftigt markeds-
førte kampagne ‘Klikstart’ arrangerede Århus
Kommunes Biblioteker et to-dages kursus i
Internet for IT-uvante brugere. Kampagnen
blev støttet af den Europæiske Socialfond,
hvorfor der var lønkompensation for delta-
gerne. Der var over 100 deltagere til kurset,
som blev en stor succes.

Klikstart Campaign
In cooperation with the national TV, the
libraries took part in the ‘Klikstart’ campaign
aimed at introducing user-groups not familiar
with computers and IT to the Internet.

The transport of library materials
between the public libraries in the
Aarhus County Library region has
been subject to a tender in 2003/2004
and as of 1 April 2004 the service was
taken over by a private haulier.
Likewise, the library system has been
subject to a tender, and at present
the library is negotiating the contract
with a supplier.
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BIBCAST is a development project
which is aimed at providing access to
Video On Demand (VOD) for library
users, based on Gigabit networks
currently being established between
the institutions of Aarhus Municipality
and Aarhus County. Agreements have
been made with local production
companies and distributors for a
range of short films, documentaries
and educational films.

BIBCAST

BIBCAST er et udviklingsprojekt, der
har til hensigt at etablere adgang til
Video On Demand (VOD) for
biblioteksbrugere. Baggrunden er at
såvel Århus amt som Århus Kommune
er i færd med at udrulle Gigabit net-
værk mellem sine institutioner.

Det førte til, at Århus Kommunes
Biblioteker, Det Danske Filminstitut,
DBC Medier, og Amtscentret for Un-
dervisning i foråret 2003 startede et
forsøg, som skal udvikle og teste en
VOD-platform for distribution af film
og video over fibernettet i Østjylland.
Forsøget er to-årigt og finansieret del-
vis af udviklingsmidler fra Biblioteks-
styrelsens Udviklingspulje.

 BIBCAST har foreløbig etableret
en sikker model for VOD-streaming,
som kan tilfredsstille rettigheds-
havernes krav om garanti mod

download, skamklipning og misbrug af
filmene i andre sammenhænge, lige-
som der er streamet et antal film og
dokumentarprogrammer. Der er kon-
takt med en række produktions-
selskaber og distributører, og der er
indgået aftale om en række kort-,
dokumentar- og undervisningsfilm fra
lokale østjyske producenter. Et frugt-
bart samarbejde, som vi håber kan
udbygges i 2004. Der er næppe tvivl
om, at VOD er en af fremtidens vig-
tige distributionsformer for film - især
for den kulturpolitisk betydende
‘smalle’ produktion, der sikrer varia-
tionen i tilbuddet til brugerne.

Betaling over
Internettet

I november blev der åbnet for at
brugerne kan betale mellemværender
med biblioteket over nettet. Om beta-
ling af bøder kan siges at være en
populær aktivitet er naturligvis et
åbent spørgsmål, men allerede fra
starten blev e-betalingssystemet flit-
tigt anvendt af brugerne.

Internet payments
Fines and fees are now payable
through the web. The service which
opened in November has been a huge
success: 600 borrowers used the sy-
stem within the first three weeks. The
service is an element in the general
service strategy regarding digital ad-
ministration, self-service and automa-
tion.

Allerede efter tre uger havde knap
600 brugere anvendt systemet til be-
talinger. En lettelse både for brugere
og administration. Denne service er
et led i den generelle servicestrategi,
der handler om digital forvaltning,
selvbetjening og automatisering.
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2003 i tal

Efter flere års stigninger er besøgstallet
aftaget i 2002 og 2003 og ligger nu på

godt 2,1 mio.
After several years of rising numbers of

visitors, the number has decreased in
2002 and 2003 and is now at 2.1 mill.

Efter en stabil periode er udlånet på an-
det år stigende og var i 2003 på 5,3 mio.

After a stable period circulation
has risen to 5.3 mill. units

Andelen af ikke-boglige materialer stiger fortsat.
Non-book materials is still a growing part of the
stock of materials

Med knap 4 mio. besøg
- en stigning på 60% på et
år - er bibliotekernes
hjemmesider blandt de
mest brugte i regionen.
With almost 4 mill. visits
the library website is
among the most used in
the region

Facts and figures 2003
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Den relativt nye organisatoriske en-
hed – Det Digitale Bibliotek – arbejder
med en række opgaver for hele Århus
Kommunes Biblioteker: indkøb af alle
typer medier, fælles IT-funktioner
samt projekter og markedsføring.

Medier
Der er i 2003 indkøbt og klargjort
godt 90.000 materialer i fast form,
dvs. bøger, tidsskrifter, musik-cd’er,
videoer, lydbøger og multimedier.
Desuden har Det Digitale Bibliotek
indgået licenser til netbårne ressour-
cer, f.eks. avisdatabaser og elektroni-
ske leksika; de fleste af disse licenser
er i årets løb blevet tilbudt folke-
bibliotekerne i centralbiblioteks-
området. Via bibliotekets katalog –
Aros – linkes der nu til over 10.000
forskellige medier.

eMusik:
I forbindelse med projektet
’Fremtidsmusikken’ er der indgået af-
taler med bl.a. en række lokale
musikbands om at give biblioteks-
brugerne adgang til deres musik via
bibliotekets hjemmeside. Århus Kom-
munes Biblioteker indgår i det ’musik-
konsortium’ der er etableret mellem 6
centralbiblioteker, Statsbiblioteket og
Biblioteksstyrelsen med henblik på at
give adgang for biblioteksbrugere til
musikfiler.

eFilm:
Ældre film af lokalhistorisk interesse
er via et samarbejde mellem Århus
Bymuseum og Århus Kommunes Bib-
lioteker blevet efterlyst i avisartikler,
og det har givet mange henvendelser
fra borgerne – og en del meget inte-
ressante film. Arbejdet med at digita-
lisere filmene er gået i gang, og der
er fra hjemmesiden
http://filmklip.aakb.dk/ adgang til
foreløbigt 18 film fra det gamle Århus.

Det Digitale Bibliotek
The Digital Library

A number of new Internet services
have been introduced during 2003
resulting in a vast increase in activity
on the libraries’ website. The number
of hits was increased by 20%. The
new services include Internet pay-
ment of fees and fines, booking of the
public PCs at the library and
downloading of e-Books. A range of
the library’s digital resources have
been made available to the borrowers
on their PCs at home, and the Main Li-
brary has established a wireless
network allowing borrowers to access
the library’s digital resources from
their own PCs at the library.

Aarhus Public Libraries is partner in a
number of projects, e.g. ‘Net-library –
my personal library service’, which is
working on personalised services for
the borrowers, and Calimera, an EU-
project that is building on the former
projects PubliCA and PULMAN.
The Digital Library organises training,
workshops and courses for library
staff in Aarhus County and 8
municipalities from Viborg County.
The Digital Library is also in charge of
the PR for Aarhus Public Libraries, and
carries out user surveys for the
individual libraries or for the organisa-
tion as a whole.

En række nye digitale medier har
også set dagens lys i 2003:

eBøger:
I november blev der åbnet for at bru-
gerne kan læse eBøger på deres egen
pc eller PDA’er (mobilt udstyr). Se
http://www.aakb.dk/ebog.

Ved åbningen var der adgang til
omkring 430 bøger for både voksne
og børn, og antallet af titler vokser til
stadighed. Servicen er blevet etable-
ret gennem aftaler primært med det
århusianske forlag Systime og det
svenske forlag eLib.

Databaser:
Under titlen ’Databaser fra lænesto-
len’ er der åbnet for at bibliotekets
brugere kan få adgang hjemmefra til
en række af de databaser, som Århus
Kommunes Biblioteker har købt licens
til. I første omgang drejer det sig om
udenlandske tidsskriftartikler,
forfatterleksika m.v.
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I samarbejde med Århus Sporveje præsenterer Århus Kommunes Biblioteker
på 4. år århusianske lyrikeres digte på reklameskilte i Sporvejenes bybusser.
Digtene ‘kører’ parvis en måned ad gangen og giver anledning til mange posi-

tive reaktioner fra passagererne

In co-operation with local public transport lyrics by local poets
are advertised on cardbords in city busses

Digital selvbetjening
En række nye netservices er iværksat
i løbet af året, hvilket har medført en
stærkt øget aktivitet på bibliotekets
hjemmesider, således at antallet af
hits er steget med omkring 20 % si-
den 2002 og antallet af besøg på
hjemmesiden er steget med næsten
60 %. Mest trækker bibliotekets kata-
log og de dermed forbundne services:
lånerstatus, fornyelser og nyheds-
lister. Nye selvbetjeningsløsninger er
gennemført i 2003, bl.a. muligheden
for at brugerne selv kan booke pc’er,
selv kan afhente hjemkomne reserve-
rede materialer og betale skyldige be-
løb til biblioteket via internettet.

Bibliotekets intranet er videreud-
viklet især inden for ’grupperum’ til
afdelinger, teams og projekter.

Projektet ’Netbiblioteket – min per-
sonlige biblioteksservice’ er foregået i
et samarbejde mellem Århus Kommu-
nes Biblioteker og 5 andre biblioteker.
Der er foretaget et udredningsarbejde
om individualiserede netservices.
Analysearbejdet har bl.a. bestået i at
gennemføre fokusinterviews med per-
soner i forskellige aldre og livssitua-
tioner. Resultatet af dette er foreløbigt
beskrevet i en rapport, og projektet
fortsætter i 2004.

Brugerundersøgelser
Der er gennemført borger- og bruger-
undersøgelse i kombi-bibliotekerne i
Kolt-Hasselager, Hjortshøj og Trige
gennem udsendelse af spørgeske-
maer til en række husstande i områ-
derne. Desuden er der gennemført
tilfredshedsundersøgelser i lokal-
bibliotekerne i Risskov, Sabro og
Skødstrup.

Også i 2003 er brugerne ovenud
tilfredse med bibliotekerne idet 95%
er enten tilfredse eller meget tilfredse
med biblioteket generelt set. Resulta-
terne af brugerundersøgelserne kan
ses på http://presentations.aakb.dk/
bru2003.pdf



10

Hovedbiblioteket
The Main Library

Selvaflevering - selvbetjening
Det store selvafleverings- og
sorteringsanlæg - verdens største
biblioteksanlæg - er installeret og ef-
ter en indkøringsperiode klarer an-
lægget nu mellem 7000 og 8000 ma-
terialer om dagen. 96 % af alle mate-
rialer afleverer brugerne direkte selv,
og der er sjældent kø ved de 4
afleveringsautomater.

Tilsvarende udnoteres over 90%
af alle udlånene af brugerne. At det er
lykkedes at skabe så høj grad af selv-
betjening skyldes et tæt samarbejde
mellem leverandørerne af teknikken
og edb’en, medarbejderne og - ikke
mindst brugerne. Brugerne har delta-
get i arbejdet med at udforme teknik
og informationer samt været helt
utroligt villige og motiverede til selv at
gå ind i håndteringerne.

Reserveringerne findes nu selv
af brugerne
De seneste par måneder har bru-
gerne selv fundet bestilte og reserve-
rede materialer på afhentnings-
hylderne. En af årsagerne til de tidli-
gere ventetider ved Disken var udle-
vering af reserverede materialer.

Disse materialer er nu placeret på
hylder, hvor brugerne selv finder
dem. Det fungerer godt, og dermed
er en flaskehals ved benyttelsen af
biblioteket elimineret.

Disken er flyttet
Lånernes benyttelse af teknikken til
en række af udlånsrutinerne har givet
mulighed for at flytte Disken fra pla-
ceringen lige i fronten af biblioteket til
området til højre for indgangen. Her-
fra klares de tilbageværende opgaver
med indmeldelse, udlevering af mate-
rialer der er lånt fra andre biblioteker,
regninger m.m.

Wireless - WIFI-ZONE
Fra slutningen af året har brugere
med bærbare pc’ere udstyret med
wirelesskort mulighed for frit at be-
nytte bibliotekets internetressourcer
via trådløs opkobling.

Denne udvidelse af gør-det-selv
mulighederne på biblioteket forventes
ikke mindst mange studerende at få
glæde af. Antallet af bærbare pc’ere
vokser kraftigt nu, og adgang til

In 2003, the Main Library installed a
new self-service delivery system –
the world’s largest library facility.
Presently 96% of all deliveries and
90% of all loans are carried out by
the borrowers using self-service
automatons. Likewise, reserved
materials are now picked up by the
borrowers themselves. During
winter, the Main Library is also open
on Sundays, which families with
children in particular have taken

advantage of. And especially students
enjoy the new WIFI-Zone, the
wireless network established at the
Main Library, allowing the users to ac-
cess the Internet and library
resources from their own PCs at the
library.
   The Main Library is partner in the
project ‘Music of the Future’, which of-
fers download of music from the
Internet.
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internettet fra biblioteket og nu også
fra bærbare pc’ere er et oplagt
servicetilbud.

Søndagsåbent
Hovedbiblioteket har nu åbent 4 timer
om søndagen i vinterperioden. Blandt
andet familier har efterspurgt denne
mulighed for at kunne benytte biblio-
teket om søndagen. Og det ser ud til
at netop om søndagene kommer der
mange børn på biblioteket.

Fremtidsmusikken
Det lykkedes i 2003 at få aftaler om
at tilbyde musik direkte fra internettet
til biblioteksbrugernes pc’ere. Ikke
mindst lokale bands har vist interesse
for at få mulighed for at gøre egne
musiknumre tilgængelige via nettet.

Projektet videreføres i 2004, hvor
alle danske folkebiblioteker får mulig-
hed for at tilbyde brugerne musik di-
rekte fra nettet.

Introduktion til IT og internet
På Hovedbiblioteket gennemføres lø-
bende introduktioner til brug af biblio-
teket rettet mod bestemte bruger-
grupper: skoleklasser, ældre og ind-
vandrere. Der er gennemført ialt 88
introduktioner, hvoraf de 45 specielt
drejede sig om brug af IT og internet.

Hvordan skal fremtidens
bibliotek fungere?
Forandringerne af arbejdsopgaver i
biblioteket er i fuld gang. Brugerne
klarer selv mange af de arbejdsopga-
ver, der tidligere kostede mange
medarbejdertimer. Samtidig bliver
flere og flere materialer og informa-
tioner i biblioteket elektroniske og
redskaberne til at finde dem udvikles
hele tiden, så brugerne selv kan finde
meget mere i dag end tidligere.

Der er derfor behov for at se på
hvilke opgaver medarbejderne skal
løse fremover og hvordan bibliotekets

rum skal understøtte de aktiviteter
brugerne har behov for.

For at bidrage til afklaring og ud-
vikling af fremtidens bibliotek er der
fastlagt to spor for forandrings- og
udviklingsarbejdet i Hovedbiblioteket.

I det ene spor skal bibliotekets og
medarbejdernes opgaver i forhold til
læringssamfundet udvikles.

I det andet spor arbejdes der med
hvordan biblioteksrummene, bru-
gerne, medierne og medarbejderne
skal fungere for at understøtte bru-
gernes behov. Disse udviklingsopga-
ver vil tage flere år.
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Læselyst
Lokalbibliotekerne og Hovedbibliote-
ket søgte ‘Læselyst - Kulturministeri-
ets kampagne om børn og bøger’ om
støtte til projektet ‘De flyvende kuf-
ferter ’ og fik bevilget kr. 80.000.

I projektet deltager 10 lokal-
biblioteker og Hovedbiblioteket. Pro-
jektet skal udvikle modeller, hvor der
med kufferten som rød tråd fokuseres
på udviklingen af børns læseglæde. I
kufferten er der måske et eventyr, og
en lokal kunstner folder eventyret ud
for børnene ved fortælling eller dra-
matisering.

Gratis IT for alle i Urban-området
IT-kompetenceløft er et 1½-årigt
samarbejdsprojekt, som er finansieret
af Urbanprogrammet og Århus Kom-
munes Biblioteker. Hensigten med
projektet er at udbrede kendskabet til

Stor aktivitet med
arrangementer og udstillinger
Hovedparten af byens børn bor i
Lokalbibliotekernes områder, og der-
for afholdes der mange arrangemen-
ter for børn - det blev til i alt 237. Her
kan nævnes, at den TV-kendte ‘løgn-
hals’, Carl Quist Møller, turnerede med
bogbusserne i september og optrådte
for forældre, dagplejemødre og børn.

Bibliotekerne er aktive i
integrationsprocessen i forhold til
flygtninge og indvandrere. Der blev
afholdt ikke mindre end 11 debatmø-
der med 348 deltagere. F.eks. afholdt
Tranbjerg Bibliotek d. 26.marts et
debatarrangement med Ralf Pittelkow,
hvor udgangspunket var hans bog ‘Ef-
ter 11 september. Vesten og islam’.
Den livlige debat drejede sig især om
indvandringen i Europa, dens årsager
og problemer og om udlændinge-
politikken herhjemme. Arrangementet
var velbesøgt med ca. 70 deltagere.

I februar afholdt Tilst Bibliotek en
debataften i samarbejde med FO År-
hus og folkekirkerne i området. Bi-
skop Niels Henrik Arendt, Haderslev,
talte om emnet ‘Islam - trussel eller
udfordring’ og berettede herunder om
islams opståen og udbredelse. 80
mennesker deltog aktivt i den efter-
følgende livlige og sobre debat.

Også den lokalhistoriske interesse
blomstrer i lokalbibliotekerne. Åby
Bibliotek og Åby - Åbyhøj Lokal-
historiske Forening har i fællesskab
og med stor succes afholdt en aften
om ‘Slægtsforskning og internettet’ v.
afdelingsbibliotekar Leif Dehnits.

Desuden kan nævnes at der er af-
holdt 255 biblioteksorienteringer og
174 udstillinger.

Lokal-
bibliotekerne
Branch Libraries

The branch libraries arranged an ar-
ray of events for children (237),
exhibitions (174) and library informa-
tion meetings (255). The branch
libraries are active in the integration
of immigrants and refugees. 11
discussion meetings were held in
2003, and the libraries initiated the
projects ‘Raising IT Competences’ and
‘Free IT for @ll’. Both projects aim to
improve the knowledge of IT in the
so-called Urban-area of Aarhus,
where immigrants and refugees make
up a large percentage of the popula-
tion.
  10 branch libraries and the Main Li-
brary work together on the project
‘Flying Suitcases’ which aims at
strengthening children’s love of
reading. And self-service has become
such an integrated part of the branch
libraries that staff members are now
acting as consultants for other
libraries in Denmark.
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IT i Urban-området: Gellerup-Hasle-
Herredsvang.  EU har udpeget det til
et område, hvor der i de kommende
år skal sættes ind med ekstra midler
for at få skabt et kvartersløft.

 Århus Kommunes Biblioteker har
siden maj 2003 bidraget med at
skabe dette kvartersløft udmøntet
gennem projektet, ‘Gratis IT for @lle’,
som giver tilbud om IT-undervisning
til alle borgerne i området. Herudover
uddannes IT-guider i projektet, og de
skal være med til at skabe inspiration
og grobund for en større anvendelse
af IT i området.

Kulturen på loftet
i Beder-Malling bibliotek
Beder-Malling bibliotek engagerede
sig i samarbejde med Fællesrådet i
‘Kulturloftet’, som nu er gjort perma-
nent. ‘Kulturloftet’ blev indrettet i et

loftslokale over biblioteket i et unikt
samarbejde mellem  Biblioteks-
væsenet, Magistratens 4. afdeling,
som ejer huset, og en privat gruppe
borgere. Det huser i dag 2 grønne
guider, en datastue for pensionister og
en læsestue i bibliotekets åbningstid.
Det fungerer også som mødelokale
for Fællesrådet og diverse lokale
grupper, f.ex. en læsekreds og parti-
foreninger og inddrages jævnligt til
udstillingslokale

Biblioteksintroduktion
Som en fast indarbejdet praksis gen-
nemfører Lokalbibliotekerne løbende
introduktioner for grupper og skole-
klasser til hvordan man bruger biblio-
teket. I 2003 er der gennemført 226
biblioteksintroduktioner, hvoraf de 102
var henvendt til børn og 10 rettet spe-
cielt mod indvandrere.

Selvbetjening
Selvbetjening ved udlån og aflevering
fungerer så godt i Lokalbibliotekerne,
at medarbejdernes know-how sælges
videre som konsulentbistand til andre
biblioteker. Desuden er der afholdt 8
oplæg om emnet til kolleger fra hele
landet.

Århus Kommunes Biblioteker var i
2003 med til at udvikle servicen ‘tag-
selv-reserveringer’. Det betyder, at de
reserverede materiale er opstillet på
en sådan måde, at brugerne selv kan
finde frem til det reserverede mate-
riale.

Mange brugere er nu blevet sær-
deles selvhjulpne og kan f.eks. søge i
biblioteks-databasen, reservere et øn-
sket biblioteksmateriale fra hjemme-
pc'en, finde det hjemkomne materiale
på det lokale bibliotek, samt udlåne
og aflevere det på en selvbetjenings-
automat.
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Lokalarkiverne i Århus Kommune
Local Archives in Aarhus Municipality

Lokalarkiverne får et tilskud fra
Århus Kommune og administreres
gennem Århus Kommunes Biblioteker.
En del af arkiverne har lokale-
fællesskab med biblioteker. De er or-
ganiseret i en forening med det for-
mål at indsamle, registrere og bevare
arkivalier, trykte materialer og bille-
der af ikke-offentlig oprindelse med
tilknytning til lokalområdet. Lokal-
arkiverne supplerer dermed den lov-
bundne arkivfunktion for offentlige ar-
kivalier, som Århus Kommune har
udliciteret til Erhvervsarkivet.

Over 100 frivillige i 22 arkiver ar-
bejder med indsamling og registrering
af arkivalier og billeder. Der afholdes
kurser for de frivillige og arkiverne
afholder udstillinger, undervisning af

skoleklasser og besvarer individuelle
forespørgsler, blandt andet om
slægtsforskning.

Et af foreningens mærkesager er
etablering af et egentligt byarkiv, et
midtbyarkiv for Århus. Det er et
længe næret ønske, som endnu ikke
er gået i opfyldelse.
www.lokalhistorieiaarhus.dk/

The local archives receive a subsidy
from Aarhus City Council and are
administered through Aarhus Public
Libraries. The archives are organised
in an association with the purpose of
collecting, registering and preserving
records and documents – printed
materials and photographs of a non-
public origin connected to the local
society. The local archives are thus a
supplement to the archive function for
public records that is prescribed by
law. In Aarhus Municipality this
function is out-sourced to The Danish
National Business Archives.
   More than 100 volunteers at 22
archives work with collecting and
registering records and photographs.
Classes are held for the volunteers,
and the archives organise exhibitions,
teach school classes and reply to
individual inquiries on among other
things genealogy.
   A key issue for the association is
the establishment of an actual city
archive for mid-town Aarhus, a long-
standing wish that has not yet come
to fruition.
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Lokalhistorisk Samling
Department of Local History

Folket i midten
Brugen af de webtilgængelige og søg-
bare personhistoriske data fra Århus-
området stiger fortsat og nåede med
udgangen af 2003 over 1 mill. hits år-
ligt. Det var især folketællingerne og
vielsesdataene, der med mere end
300.000 poster er særdeles vel-
besøgte. Frivillige indtastere bidrager
fortsat med en tilvækst i data og der
arbejdes videre med dataforbedring
på området.

‘Arkivernes dag’ den 9. november
bød på udstillinger og andre aktivite-
ter.

Danskebilleder
I løbet af 2003 er der kommet 11 nye
institutioner med i foreningen, hvoraf
to er hjemmehørende i Århus Kom-
mune, nemlig Brabrand-Årslev Lokal-
historiske Arkiv og Vejlby-Risskov
Lokalhistoriske Samling. Antallet af
billeder er næsten fordoblet, således
at der nu ligger ca. 13.000 fotografier
i databasen. Administrationsdelen i
danskebilleder.dk er udviklet og gjort
bedre med flere muligheder.

Århus billeder
I oktober åbnede Århus billeder, en
lokal udgave af danskebilleder. Der
har været stor interessse omkring
dette website, der foruden fotografier
indeholder filmklip fra gamle dage.
Se www.aarhusbilleder.dk

Services such as ‘Censuses’ and
‘Marriage Data’ have made the local
history websites very popular,
resulting in more than 1 mill. hits in
2003.
   The database of local history
photographs, ‘Danish Photos’, has
continued to grow in 2003 and now
contains approximately 13,000
photos. A local branch, ‘Aarhus
Photos’ was opened in 2003 and the
service includes, apart from photos,
films from the Aarhus-area.
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The EU-project ‘PULMAN’ terminated
in 2003. Among other activities the
project published ‘best practice’
guidelines within a range of areas,
e.g. digitalisation for libraries,
archives and museums and prepared
training workshops for library leaders
particularly from southern and central
Europe. Part of the project is carried
on in the new project ‘CALIMERA’.
Library Director Rolf Hapel is a
member of Bertelsmann’s ‘Internatio-
nal Network of Public Libraries’, which
prepares analyses and reports on li-
brary-related issues. The aim is to
develop future-oriented concepts for
the running of libraries within all
countries represented in the network.
Aarhus Public Libraries is a member
of IFLA (International Federation of Li-
brary Associations and Institutions)
and EBLIDA (European Bureau of Li-
brary, Information and Documentation
Associations).

PULMAN
‘Public Libraries Mobilising Advanced
Networks’ er et projekt, støttet af EU-
kommissionen.  Det startede i 2001
og udløb i 2003. I projektet var der
partnere fra England, Finland, Portu-
gal, Frankrig, Tyskland, Belgien og Ir-
land.
Projektdeltagerrne har bl.a. udarbej-
det ’best practise’ retningslinier for ar-
kiver, biblioteker og museer indenfor
socialpolitiske, ledelsesmæssige og
tekniske områder samt landerappor-
ter fra partnerlandene. Se mere på
www.pulmanweb.org

CALIMERA
En del af aktiviteterne i PULMAN pro-
jektet videreføres i et nyt projekt
’CALIMERA’, Cultural Applications:
Local Institutions Mediating Electronic
Resource Access www.calimera.org.
Projektet er en koordinerende aktion
under EU's IST program. Formålet er
at støtte lokale institutioner (bibliote-
ker, museer, arkiver) i at anvende og
udvikle innovative teknologier og
strategier for den almindelige borger.
Der er desuden arbejdet med forbe-
redelse af et samarbejdsprojekt med
partnere fra 6 europæiske lande.

International Network of Public
Libraries
The International Network of Public
Libraries startede i 1996 og består af
biblioteksledere fra USA, Australien,
Canada, New Zeeland, England, Tysk-
land, Frankrig, Holland, Finland, Sve-
rige, Singapore og Danmark. Netvær-
ket er etableret af Bertelsmann

Foundation - en ideel fond udsprunget
af det verdensomspændende tyske
Bertelsmann forlag.

Netværket udarbejder analyser og
rapporter inden for biblioteksfaglige
områder. Formålet er at udvikle
fremtidsorienterede koncepter for
biblioteksdrift, der kan anvendes af
alle lande, der er repræsenteret i net-
værket. På grund af fondens reorga-
nisering nedlægges netværket fra
2004, men der vil blive arbejdet for
en videreførelse på andet grundlag.

Stadsbibliotekar Rolf Hapel, Århus
Kommunes Biblioteker, er medlem i
netværket og har deltaget i udarbej-
delsen af en række publikationer.

IFLA og EBLIDA
Biblioteksvæsenet er medlem af IFLA
(International Federation of Library
Associations and Institutions) og
EBLIDA (European Bureau of Library,
Information and Documentation
Associations), henholdsvis en global
og en europæisk interesseorganisa-
tion, der arbejder med biblioteks-
politiske og biblioteksfaglige/juridiske
spørgsmål, som f.eks. ytrings- og
informationsfrihed og copyright.

Besøg
Århus Kommunes Biblioteker modta-
ger hvert år besøg af fagfolk fra
mange lande, såvel europæiske som
oversøiske, ligesom personale fra År-
hus Kommunes Biblioteker har haft
lejlighed til at optræde som oplægs-
holdere ved adskillige internationale
konferencer.

Internationalt samarbejde
International co-operation
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Centralbiblioteket
County Library

From county to region
As of 1 January 2004 the area
serviced by the County Library was
extended. The new region comprises
34 municipalities with a total popula-
tion of 760,000. At the same time the
types of materials supplied by the
County Library have increased over
the years; presently the only kind of
material not supplied is video/DVD.
The ‘staff-day’ that was introduced in
2002 has become a huge success. In
March 2004 more than hundred staff
members participated in one or more
of the presentations arranged by the
County Library.

Fra amt til region.
I forbindelse med vedtagelsen af den
nye bibliotekslov i 2000 blev en ny
geografisk opdeling af ansvaret for
Centralbiblioteksopgaverne annonce-
ret. I 2002 blev den nye regions-
struktur fastlagt og i 2003 er der ar-
bejdet med at opbygge netværk og
procedurer, sådan at regionen kan
fungere fra 1. januar 2004.

For Centralbiblioteket betyder det
at serviceområdet nu er udvidet til 34
kommuner med 760.000 indbyggere.
Samtidig er centralbibliotekets
materialeforsyning til bibliotekerne i
regionen gennem årene udvidet til at
omfatte de allerfleste biblioteks-
materialer. Den eneste reelle undta-
gelse er video/DVD materialer, der
ikke er obligatoriske i loven.

I 2003 er der arbejdet med at op-
bygge kendskab til hinanden bibliote-
kerne og medarbejderne imellem.
Der har været arrangeret studieture
med besøg i bibliotekerne for medar-
bejdere, der har været en række
præsentations- og fokusmøder hvor
kendskab til kompetencer og forvent-
ninger til samarbejdet er blevet drøf-
tet og alle ‘nye’ biblioteker i regionen
har fået tilknyttet en ‘tutor-kollega’ i
Centralbiblioteket, som kan hjælpe
med at løse problemer gennem di-
rekte kontakter.

Et nyt initiativ er ‘medarbejder-
dagen’ for medarbejderne i bibliote-
kerne, hvor der har været lejlighed til
at deltage i præsentationer og diskus-
sioner med kolleger fra de andre bib-
lioteker om en række af de varme

emner og få de nyeste erfaringer fra
kolleger. Omkring 100 medarbejdere
deltog i et eller flere programpunkter
på dagen, men meget stor energi og
begejstring.

De mange digitale muligheder for
samarbejde og fremskaffelse af infor-
mationer som bibliotekerne generelt
har udviklet til brugerne de senere år
anvendes også i stigende grad i det
interne samarbejde mellem bibliote-
kerne. En stor del af de bestillinger
der tidligere blev fremsendt på blan-
ketter sendes i dag over internettet.
På samme måde udnyttes mulighe-
derne for samarbejde om anskaffelse
af databaser i regionen. Det er dog
stadig de fysiske materialer der udgør
den største enkelt aktivitet i samar-
bejdet. I den forbindelse er kørsels-
ordningen mellem bibliotekerne udvi-
det til at omfatte de 8 nye kommuner
i regionen.

Kompetenceudvikling
I 2003 har der været afholdt en
række kurser i forskelligt regi – 18
Centralbibliotekskurser for 273 med-
arbejdere, kurser og temadage for
trænergruppen i Det midt/nordjyske
Netværkssamarbejde samt 6 kurser
afholdt af trænergruppen for 62 med-
arbejdere.

Konferencen ‘Når brugerne overta-
ger dit skrivebord...’ trak 155 delta-
gere til Århus Amts Biblioteksfor-
enings mest velbesøgte arrangement
nogensinde.
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Nøgletal
Key figures

Hovedbiblioteket 55 51.935 797.721 37,2 1.648.748 30,8

Beder-Malling 21 8.927 27.105 1,3 63.096 1,2

Bogbusser 59,8 27.715 45.790 2,1 125.514 2,3

Egå 21 9.509 18.476 0,9 43.368 0,8

Gellerup 40,5 18.927 162.401 7,6 151.464 2,8

Harlev 20 4.017 21.582 1,0 46.419 0,9

Hasle 38,5 22.118 66.432 3,1 108.970 2,0

Hjortshøj 13,5 2.855 11.099 0,5 32.598 0,6

Højbjerg 49,5 22.744 105.322 4,9 287.956 5,4

Kolt-Hasselager 24 5.744 43.829 2,0 26.005 0,5

Lystrup 33 9.973 79.128 3,7 142.371 2,7

Nordlys 33 3.582 15.317 0,7 33.559 0,6

Risskov 52 23.655 189.979 8,8 516.339 9,6

Sabro 15 3.610 7.002 0,3 26.248 0,5

Skødstrup 21 6.033 21.193 1,0 63.694 1,2

Solbjerg 18 4.597 12.671 0,6 32.632 0,6

Tilst 34 14.326 95.160 4,4 150.056 2,8

Tranbjerg 33 7.520 85.241 4,0 124.427 2,3

Trige 24 3.791 22.462 1,0 23.481 0,4

Viby 48 28.403 161.638 7,5 366.160 6,8

Åby 52 10.998 157.280 7,3 349.371 6,5

Øvrige LB

Web 995.661* 18,6*

DDB

Øvrige ÅKB

Total 705,8 290.979 2.146.828 100,0 5.358.137 100,0

Åbnings-
timer

pr. uge
Opening

hours
per week

Indbygger-
tal i virke-
området

Population
in service-

area

Besøg

Visits

%-andel
af samlet

besøg

Percentage
of total
visits

Udlån

Circulation

%-andel
af samlet

udlån

Percentage
of total

circulation

* Fornyelser via web
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Udlån pr.
besøg

Loans
per visit

Udlån pr.
indbygger

Loans
per

inhabitant

Personale
Nøgletal

Staff
key

figures

Udlån pr.
personale-

enhed

Loan
per

Staff

Materiale-
bestand

Stock of
materials

Cirkulations-
tal

Circulation
figures

2,1 39,0 84,2 19.581 489.651 4,1

2,3 8,7 2,6 24.268 16.068 4,8

2,7 5,6 6 20.919 30.280 5,1

2,3 5,6 1,2 36.140 9.334 5,7

0,9 9,8 4,9 30.911 39.291 4,7

2,2 14,2 1,5 30.946 13.590 4,2

1,6 6,1 3,8 28.676 22.668 5,9

2,9 14,0 0,8 40.748 6.911 5,8

2,7 15,6 9,2 31.300 67.238 5,3

0,6 5,6 1,0 26.005 20.594 1,6

1,8 17,5 3,9 36.505 23.423 7,5

2,2 11,5 1,0 33.539 3.248 12,7

2,7 26,8 14,6 35.366 103.026 6,2

3,7 8,9 0,7 37.497 8.394 3,8

3,0 13,0 1,2 53.078 14.278 5,5

2,6 8,7 1,1 29.665 17.452 2,3

1,6 12,9 5,5 27.283 34.156 5,4

1,5 20,3 3,9 31.904 32.844 4,7

1,0 7,6 1,0 23.481 12.420 2,3

2,3 15,8 10,0 36.616 70.934 6,3

2,2 39,0 10,4 33.593 74.994 5,7

13,3

27,8

21,1

2,5 18,4 230,7 23.226 1.110.794 4,8




