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En stadig større del af materialebestanden på overbygningsområdet forefindes kun i 
digital form, og er belagt med forskellige og ofte uigennemsigtige rettigheder i 
forbindelse med brug og kan som oftest ikke gøres til genstand for digitalt 
videreudlån til andre bibliotekers brugere. 
 
Herning Bibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek gennemførte i 2016 med støtte fra Slots- 
og Kulturstyrelsen. en undersøgelse vedr. fremtidens behov for digital faglitteratur på 
folkebibliotekerne. Der var stor interesse for at medvirke i undersøgelsen i foråret 
2016, hvor det blev tilkendegivet, at det er en meget vigtig problematik for 
folkebibliotekerne i fremtiden. Undersøgelsen viser et tydeligt perspektiv i at 
iværksætte handlinger, som imødegår den nuværende udvikling, hvor borgernes 
adgang til faglitteratur forringes i takt med overgangen til digital faglitteratur. 
 
Der er derfor søgte midler hos Slots- og Kulturstyrelsen til at lave en version 2 af 
undersøgelsen, der skal: 
 

1. Iværksætte en undersøgelse version 2, som mere detaljeret afdækker, hvilke 
konkrete emneområder og databaser, der vil være behov for at give udvidet 
adgang til.  

2. Levere nogle klare anbefalinger ift. databaser og typer af adgang til brug for 
forhandlinger i DDB og DEFF.  

3. Iværksætte kompetenceudvikling og en formidlingskampagne rettet mod 
biblioteksansatte med henblik på at øge deres viden om de eksisterende 
muligheder for at give borgerne adgang til digital faglitteratur.  

4. Afdækning af folkebibliotekernes mulighed for at skaffe digital faglitteratur fra 
universitetsbiblioteker og andre uddannelsesbiblioteker 

 
Undersøgelse består af 12 spørgsmål opdelt i 3 temaer: behov, kendskab og 
formidling. 
 
 
 
 

Tak for hjælpen! 
 
 

 

 



 

 

Behovet for digital faglitteratur 
 

1. Oplever dit bibliotek et behov for adgang til digital faglitteratur, når de studerende ønsker 
faglitteratur om et emne? 
Svar mulighed: ja/nej 

 
2. Hvornår vurderes de studerende at have behov for digital faglitteratur? 

Åbent spørgsmål 
 

3. Hvor ofte får dit bibliotek henvendelser, hvor der er behov for digital faglitteratur? 
Svar mulighed: Flere gange om ugen, ca. 1 gang om ugen, 1-2 gange om måneden, 
sjældnere, aldrig 

 
4. Hvilken slags digital faglitteratur er der behov for (emner, niveau og sprog)? 

Åbent spørgsmål 
 

5. Hvis de studerendes behov for faglitteratur ikke kan dækkes på grund af manglende adgang 
til digital faglitteratur, bestiller dit bibliotek så fysisk faglitteratur? 
Svar mulighed: ja, hvis det er muligt/nej/oftest ikke muligt 
 

6. Hvor ofte oplever dit bibliotek et behov for digital faglitteratur, som ikke kan dækkes? 
Svar mulighed: Flere gange om ugen, ca. 1 gang om ugen, 1-2 gange om måneden, 
sjældnere, aldrig 

 
 
Kendskab til digital faglitteratur 
 

7. Hvor stor vurderer du, at kendskabsgraden er blandt de studerende på dit bibliotek til 
eksisterende muligheder for at give adgang til digital faglitteratur?  
Svarmuligheder: Meget stor, stor, middel, begrænset, meget lille 
 
a) Dit biblioteks egne e-ressourcer 
b) Det lokale folkebiblioteks e-ressourcer 
c) Det Kgl. Biblioteks e-ressourcer - Digital artikelservice (artikler fra fysiske tidsskrifter 

der skannes og sendes digital), Videnskabelige artikler (digitale artikler der leveres som 
print), blive oprettet som bruger på Statsbiblioteket (alle borgere kan blive oprettet som 
brugere og derved få adgang til digital faglitteratur ved fremmøde på Statsbiblioteket) 

 
8. Er mulighederne for at få adgang til ovenstående digital faglitteratur fra Det Kgl. Bibliotek 

synlige nok? 
Svar mulighed: ja/nej 
 
 

9. Er det din vurdering, at der er studerende, der har behov for digital faglitteratur, men ikke 
kender mulighederne for at få adgang? 
Svar mulighed: ja/nej 



 
 
Formidling af digital faglitteratur 
 

10. Er der behov for at forbedre formidlingen af de eksisterende muligheder for at give adgang 
til digital faglitteratur? 
Svar mulighed: ja/nej 
 

11. I hvor høj grad anvendes og formidles de eksisterende muligheder af dit bibliotek?  
Svar mulighed: meget høj grad, høj grad, middel, i mindre grad, i meget lille grad 

 
 

12. Hvordan kan formidlingen af de eksisterende muligheder for at give adgang til digital 
faglitteratur gøres bedre? 
Åbent spørgsmål 
 
 


