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LEDER

Debatten hen over sommeren viser med al tydelighed, at bibliotekerne er en vigtig sam-
fundsinstitution.

Sommerens biblioteksdækning i medierne startede med statistikkerne for 2015. De vi-
ste, at bibliotekerne havde øget besøgstallet med et par millioner, at det fysiske udlån
fortsat er faldende, mens udlånet af både e-bøger og digitale lydbøger er stigende i for-
hold til året før. 

I sektoren er det nok ikke så overraskende. Vi ved nemlig, at biblioteket kan spille en af-
gørende forskel i menneskers liv. Det viste den nye sommerundersøgelse fra Danmarks
Biblioteksforening da også. Undersøgelsen indikerer klart, at biblioteket medvirker til at
skabe mønsterbrydere. 78% af dem, der kommer fra en økonomisk dårligere stillet fa-
milie, svarer i undersøgelsen, at biblioteket medvirker til en oplevelse af, at man får
kendskab til samfundet. Og 59% fra samme gruppe angiver, at de oplever at blive en del
af et fællesskab på biblioteket. Så kan man vist ikke få vist bibliotekets rolle tydeligere
– hvis man altså tror på, at viden, og det at føle sig som en del af fællesskabet, er en vig-
tig ingrediens i at skabe mønsterbrydere.
Mønsterbryderne oplever motivation mange steder fra, og mange faktorer er givetvis af-
gørende for at blive mønsterbryder. I den forbindelse er alle små skridt og skub i den rig-
tige retning vigtige, og her tæller biblioteket helt sikkert med på den positive liste.

Positive nyheder, som dog hurtigt blev overhalet af debat om, hvad det er folk kommer
efter. Og at man i København har kasseret bøger i forbindelse med at skabe plads til nye
aktiviteter. Krydret med at man også har etableret udlån af værktøj for at tiltrække nye
brugere. For mig at se et lille forsøg i rækken af andre forsøg i det moderne bibliotek for
at være relevant i menneskers liv. Dét bibliotekerne har været så gode til nemlig at ud-
vikle sig, følge med tiden og fortsat være relevante i borgernes liv. 

Værktøj eller ej – så handler biblioteket om at blive klogere og tage del. Det findes der
mange forskellige metoder, indgange og værktøjer til. Derfor skal biblioteket være der
både for sine kernebrugere og for dem, der i dag ikke bruger det.

Undersøgelsen viser også, at bibliotekerne har en stor betydning for uddannelse blandt
indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark. Hele 70% af indvandrere og ef-
terkommere af indvandrere i Danmark siger nemlig i undersøgelsen, at “biblioteket har
hjulpet mig personligt til at gennemføre skole eller uddannelse.”
Jeg er personligt overbevist om, at bibliotekernes meget målrettede indsats for at hjæl-
pe alle med at opnå viden og derigennem uddannelse vil sætte sig ganske mærkbare
spor både i det nutidige og i kommende generationers uddannelsesniveau. Og i forhold
til social integrérbarhed blandt nye danskere.

Måske medierne har større fokus på, at nogle få er utilfredse med at netop deres biblio-
tek trimmer samlingen og kasserer bøger, men det store flertal, der strømmer til biblio-
teket, viser, at bibliotekerne følger med udviklingen og er relevante. Også for dem, der
måske ikke lige er født med en bog i hånden. 

HVAD ER DET, 
BIBLIOTEKET GØR?
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IFLA: Biblioteker må afvise elektronisk overvågning. Den internationale biblioteksorganisation siger nej til lemfældig omgang med

brugernes personlige data i Privacy-erklæring. Hvad gør man i Danmark?

Mange kommuner prioriterer nytænkning af biblioteksrummet. Vi præsenterer to af de nyeste og meget spændende projekter:

Børnenes Hovedstad Billund har netop indviet nyt superbibliotek indrettet i Rosan Bosch-stil. Mens Esbjerg lukker hovedbiblio-

teket op – i første fase med flot fortælletrappe og Uddannelseszonen.  

Folkemødet 2016 blev trods til tider umilde vejrguder igen et tilløbsstykke. Formændene for Bibliotekarforbundet, Bibliotekschef-

foreningen og Danmarks Biblioteksforening fortæller, hvorfor det er landets største demokratiske folkelige arena.

Læs også om Hernings hovedbibliotek og dets transformation: Mere og bedre service for færre ressourcer?

Hellen Niegaard
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A K T U E LT

Når biblioteker og informationstjenester

giver adgang til redskaber, service og tek-

nologi, der kan gribe ind i privatlivets inte-

gritet, må de opfordre brugerne til at være

opmærksomme på disse implikationer og

tilbyde vejledning i data- og privatlivsbe-

skyttelse.

Biblioteker og informationstjenester må

afvise elektronisk overvågning og enhver

form for illegitim kontrol af eller indsam-

ling af brugernes personlige data eller

søgeadfærd, der kan kompromittere deres

privatliv og indvirke på deres ret til at sø-

ge, modtage og videregive information.

De skal tage de nødvendige forholdsregler

til at begrænse indsamling af personlig in-

formation om deres brugere og 

den service, de benytter.

Sådan lyder et par af opfordringerne i det

Statement on Privacy

in the Library Environ-

ment, som den inter-

nationale biblioteks-

forening, IFLA, har ud-

arbejdet. Både med

afsæt i artikel 19 i

Menneskerettigheds-

erklæringen: ”Enhver

har ret til menings- og

ytringsfrihed; denne

ret omfatter frihed til

at hævde sin opfattel-

se uden indblanding

og til at søge, modta-

ge og meddele oplys-

ning og tanker ved et

hvilket som helst med-

delelsesmiddel og

uanset landegræn-

ser.” 

Og under henvisning til artikel 12: ”Ingen

må være genstand for vilkårlig indblan-

ding i private forhold, familie, hjem eller

korrespondance, ej heller for angreb på

ære og omdømme. Enhver har ret til lo-

vens beskyttelse mod sådan indblanding

eller angreb”.

Arbejdet med den nye erklæring er fore-

gået i IFLA’s kommité for Freedom of Ac-

cess to Information and Freedom of Ex-

pression (FAIFE), og udspillet herfra er ef-

terfølgende tiltrådt af IFLA’s styrelse (Go-

verning Board). Ligesom IFLA’s Internet-

manifesto kan privacy-erklæringen betrag-

tes som et supplement til UNESCO’s og

IFLA’s folkebiblioteksmanifest fra 1994.

De anbefalede forholdsregler er ikke bare

møntet på overvågningsivrige regeringer

og deres efterretningstjenester rundt om-

kring i verden. Også på de kommercielle

virksomheder, der i profitøjemed indsam-

ler og anvender personfølsomme oplys-

ninger eller sælger dem videre til andre in-

teressenter.

I Privacy-erklæringen hedder det i øvrigt

også, at bibliotekerne skal hjælpe deres

benyttere til at vægte risici og fordele ved

at udnytte internettet forskellige tjenester

og vise dem, hvad der er af redskaber til

beskyttelse af privatlivet. Desuden bør he-

le dette spørgsmål indgå i uddannelsen af

bibliotekspersonalet.

Endelig skal bibliotekerne støtte, hvad der

på nationalt, regionalt og internationalt

plan af menneskerettighedsorganisationer

og lignende aktører gøres for at beskytte

borgernes digitale rettigheder.

Hertillands har skiftende formænd for

Danmarks Biblioteksforening taget kraftig

afstand fra overvågning af borgernes brug

af bibliotekernes nettilbud og -faciliteter.

Men foreningen som sådan har (endnu) ik-

ke udarbejdet en egentlig politik på områ-

det. Og det har den statslige Slots- og Kul-

turstyrelse heller ikke. Den synes i det hele

taget ikke at kere sig synderligt om dette

spørgsmål. 

Modsat i Sverige, hvor Kungliga Bibliote-

ket (KB) som landets nationalbibliotek og

som det statslige centralorgan for folkebib-

liotekerne har udarbejdet et regelsæt for

internetsikkerhed på bibliotekerne, som li-

ge nu testes på tre biblioteker. For derefter

i en eller anden form at gå ud som anbefa-

linger til bibliotekerne, så de bedst muligt

kan mindske risikoen for, at digital infor-

mation fra tidligere brugere er tilgængelig,

at information om brugerne ikke spredes,

at der indføres red-

skaber, der kan ren-

se bibliotekernes da-

torer og fjerne de di-

gitale spor, som tidli-

gere brugere har ef-

terladt sig. Og ende-

lig at muligheden for

at kigge biblioteks-

benytteres brug af

nettet over skulde-

ren minimeres.

Rapporten kan 

findes her: 

db.dk/ifla-statement-

on-privacy

PER NYENG

4

IFLA-OFFENSIV 

MOD OVERVÅGNING

AF BORGERNES INTERNETTRAFIK

At være ligeglad med at 
beskytte sit privatliv, fordi

man ikke har noget at skjule, er
det samme som at sige, at man
er ligeglad med ytringsfriheden,
fordi man ikke har noget at sige.

Whistlebloweren Edward Snowden

“

Overvågningsfri zone. Hverken myndighederne og deres hemmelige tjenester eller kommercielle foretagender

skal  kunne belure, hvad bibliotekernes brugere foretager sig på nettet. db.dk/ifla-statement-on-privacy.
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[NYHEDSKLIP . . . ]
Startskuddet til IFLA 2016 er gået. Ver-

denskonferencen afholdes i år i Columbus,

Ohio USA under temaet “Connections.

Collaboration. Community”. Nu med app

og mobil-adgang til program og møder.

Tusindvis af biblioteks- og informations-

folk samt politikere er ved at ankomme el-

ler på vej til Columbus og verdens største

internationale netværk i sektoren for at dis-

kutere nyeste udfordringer og løsningsmo-

deller for bibliotekernes udvikling samt ud-

veksle erfaringer om bibliotekernes aktuel-

le rolle. 

Følg med på db.dk, FB og Twitter fra den

15. august.

Litteraturens rolle til debat. På Folke-

bibliotekernes Litteraturformidling i fremti-

den den 12. oktober på KulturØen i Mid-

delfart diskuteres bl.a. nye formidlingsplat-

forme, målgrupper og det litterære kreds-

løb. Mødet er for forfattere, forskere og

biblioteksfolk og andre litteraturentusia-

ster. Konferencen arrangeres af Slots- og

Kulturstyrelsen i samarbejde med DB. 

Tilmelding på slks.dk/litteraturkonference-

oktober-2016.

Harry Potter går igen. Nu som midal-

drende familiefar ansat i Ministeriet for

Magi med hustru og tre børn. Folk rev bind

nr. 8 Harry Potter and the cursed child ned

fra butikkernes hylderne fra midnat den

31. juli. I England alene solgte den på tre

dage i 680.000 eksemplarer ifølge britiske

The Guardian. 

Mon ikke det er let at spå, at bogen og det

nye teaterstykke igen vil få boghandlernes

kasseapparater til at klinge lystigt og ska-

be rekordstore reserveringer på bibliote-

kerne. 

Husk Harry Potter Festival i Odense den

21.-22. oktober.

Fra lille og beskeden i Forum i 1991 til stor og dynamisk i

Bella Center i dag: Bogforum fejrer 25 års fødselsdag. Bibliote-

kerne har været med på og bakket op om initiativet alle årene.

Først i 22 år som messens informationsstand og siden 2014

med egen stor messestand. Det er muligt af to grunde. Takket

være særlig aftale og fint samarbejde med Bogforums ledelse.

Og takket være 18 af landets biblioteker: Albertslund, Ballerup,

Frederiksberg, Frederikssund, Gladsaxe, Gribskov, Helsingør,

Herlev, Hillerød, Holbæk, København, Lyngby-Taarbæk, Næst-

ved, Odense, Roskilde, Slagelse, Tårnby og Vejle, som lægger

vægt på at bidrage til landets største bogfest.

Bibliotekerne står sammen med Danmarks Biblioteksforening

for planlægning og gennemførelse af en masse spændende ak-

tiviteter på standen. Ligesom de rydder op, når alle andre går

hjem søndag aften den 13. november. 

Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på standens mange

sceneindslag. Det hele kan kun lade sig gøre på grund af støtte

og opbakning fra vores hovedsponsor DBC og fra andre centrale

aktører som bl.a. BF og HK samt et godt partnerskab med vores

særlige samarbejdspartner Litteratursiden.dk.

Velkommen på stand C3-003A

Fra årets store debat-og litteraturprogram kan nævnes biblioteks-

og kulturpolitiske debatter med politikere, Jussi Adler-Olsen in-

terview i samarbejde med Litteratursiden og stor Klassiker-quiz

med Adrian Hughes. eReolen.dk står for standens udstilling og

slår på tromme for god biblioteksservice og bøger på nettet. 

Mød også Dagens digter, prøv Poesimaskinen eller slap af i bib-

lioteksloungen. Se hele programmet på db.dk og Bogforum.dk

fra september. 

Arrangerer jeres bibliotek besøg til bogforum for borgerne? Så

giv os gerne et praj mærket BOGFORUM på db@db.dk. 

Hellen Niegaard

BOGFORUM 11.-13. november 2016: 25 år med BOGFORUM

Foto: West End production
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Mindeord om Bruno Svindborg

M
edlem af Komitéen bag den danske Klassikerdag og forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, Bruno Svind-

borg, døde pludselig af sygdom 19. juli – 70 år gammel. Med sin baggrund som mag.art. i litteraturvidenskab og sin

personlige tilgang til stoffet var han en højt estimeret medarbejder i Håndskriftsamlingen & Boghistoriske Samlinger og an-

svarlig for hele det litterære område. Værdsat af både kunstnere, forskere og andre. Ikke mindst de mange forfattere m.fl.

som han bistod i forbindelse med overlevering af deres værkproduktion og andre efterladte papirer, korrespondance mv. til

bibliotekets samlinger. Bruno Svindborg var blandt mange andre hverv også et varmt værdsat medlem af klassikerkomi-

teen, som repræsentant for Det Kongelige Bibliotek. Vi vil savne ham. Som medlemmer af komitéen formulerer det: For

hans enestående hjælpsomhed, måde at være faglig på og hans særlige barske humor. 

Bruno Svindborg var i perioden 2001 til 2012, hvor bladet gik ind, også redaktør for Bogens Verden - Tidsskriftet for Kul-

tur og Litteratur. Bogens Verden (BV), Danmarks ældste kulturtidsskrift med 107 år bag sig, var fra 1918-1997 et medlems-

blad for Danmarks Biblioteksforening (DB) med vægt på biblioteks- og kulturudvikling og bogudgivelser bredt. Det blev som

medlemsblad i 1998 afløst af Danmarks Biblioteker. BV udkom fra 1998 som tidsskrift for kultur og litteratur og blev udgivet

af bl.a. Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og Biblioteksstyrelsen og med støtte af Kul-

turministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter. Michel Steen-Hansen, direktør i DB, fremhæver Bruno Svindborg

som ikke alene en dygtig ansvarshavende redaktør for Bogens Verden, men også for hans brændende engagement for

dansk litteratur og evne til at formidle den, senest i en stor Klaus Rifbjerg-udstilling, En digter til tiden, i 2015 i Den Sorte 

Diamant. 

Hellen Niegaard

Årets danske klassiker 2016 er ikke

én men to store danske forfattere,

begge født i 1866 – nemlig Jeppe

Aakjær og Johannes Jørgensen.  

Hent plakaten på klassikerdagen.dk. Samme

sted kan man få idéer til oplægsholdere og res-

sourcepersoner. Sidst i august udsendes pla-

katen til alle landets hovedbiblioteker til brug

for lokale bogudstillinger i september.

Hjemme og ude

Både Johannes Jørgensen og Jeppe Aakjær

udfoldede deres ordkunst med på én gang stor

samtidig gennemslagskraft og i skarp oppositi-

on til herskende åndsstrømninger i landet: In-

dre mission og radikalismen. Hver på deres

måde skriver de sig ind i strømninger, der gør

sig gældende i europæisk litteratur: Opgøret

med ‘det moderne’ i fastholdelsen af de landli-

ge livsformer som befolkningen i de voksende

storbyer har baggrund i som det ene. Revitali-

seringen af katolicismen i intellektuelle kredse,

også i det protestantiske Nordeuropa som det

andet, hedder det bl.a. i forfatter Søren Søren-

sens introduktion til årets klassikere.

Klassikerdagen 20. september

De to klassikere fejres ved et centralt åbnings-

arrangement på Københavns Hovedbibliotek

på Klassikerdagen tirsdag den 20. september

kl. 17 under overskriften: Hjemme og ude. Jep-

pe Aakjær – Johannes Jørgensen. Arrange-

mentet indledes med en fælles sang af Jeppe

Aakjær under ledelse af operasanger Erik Har-

bo. Herefter følger årets festforelæsning og

programmets oplæsningsdel ved tre yngre

danske forfattere. Se program mv. på klassiker-

dagen.dk.
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Fortællingen om biblioteket er under udvikling. Traditionel
biblioteksformidling og -indretning er under pres. Ændret

brugeradfærd, nye medier og ny teknologi har gjort folkebiblio-
teket til lokalsamfundets mødested i en digital tid både i timer
med og uden bemanding. 

Mange kommuners biblioteker opdateres og endnu flere over-
vejer større eller mindre omfattende fornyelse af biblioteksrum-
met. Også Esbjerg Kommunes Biblioteker som efter flere års
indsats omkring kommunens lokalbiblioteker er gået i gang
med at nytænke, genskabe og åbne hovedbiblioteket på små
8.000 m2. 

Biblioteket, dets publikumsafdeling og inventar, trængte med
godt 30 år og 15 mio. besøgende bag sig naturligt nok til en an-
sigtsløftning. Eller måske snarere en foryngelseskur, som den
man nu har taget fat på. Byggeriet har, trods stort glasparti ved
hovedindgangen og en indretning som i princippet er et kæm-
pestort étrumsbibliotek, altid forekommet lukket om sig selv og
sin indre have. Det rådes der nu alt sammen bod på. Konkret har
man igangsat et 3-årigt ombygningsforløb. Samtidig, i et andet
projekt, arbejdes der med det omgivende byrum og mulighe-
derne for at integrere bibliotek og kultur på helt nye måder. 

Uddannelseszonen
Første etape af den indre forvandling er vel overstået. Den 9. ju-
ni i år klippede borgmester Johnny Søtrup sammen med biblio-
tekschef Annette Brøchner Lindgaard snoren til en ny trappe op

til nye forbedrede læringstilbud. I Uddannelseszonen tilbydes
faglitteratur, 103 sidde- og studiepladser og grupperum på 1.
sal. Den er allerede taget i brug, da jeg besøger stedet kort efter
og bliver vist rundt af Christian Korsgaard, ansvarlig for koordi-
nering og kommunikation og del af ledelsen, og projektleder
Kiera Sara Conboy.

Gamle grønne reoler er erstattet af hvide fra Lammhult, og nog-
le lidt frække vægfarver – Historicisme Caput Mortuum-brun og
Historicisme-berlinerblå – skaber med den lange række af vin-
duer mod Nørregade et lyst og behageligt miljø for studerende
og andre. I de nye studierum med whiteboards og fladskærm er
nogle studerende fra University College Syd i fuld gang. Rum-
mene bruges allerede flittigt; man booker ikke, men møder bare
op. “Biblioteket har jo flere funktioner. Det handler om fri og li-
ge adgang til viden, men det handler også om læring. Ligesom vi
har tilbud til børn og ældre, skal vi også tilgodese de studeren-
de”, siger Christian Korsgaard.

Landets flotteste fortælletrappe 
Et nyt markant element i indretningen og forudsætningen for et
godt flow mellem stuen og 1. etage er en stor Fortælletrappe.
Den falder godt ind i det store rums ene hjørne og åbner helt na-
turligt stueetagens omfattende publikumsområde og giver ad-
gang til Uddannelseszonen. 
Og ikke mindre vigtigt, så skaber den i sig selv en helt ny plads i
biblioteket. Som et godt sted for forfattermøder og andre arran-
gementer. Eller bare som opholdsplads med fint overblik og

Ny uddannelseszone og flot fortælletrappe er
første skridt på vejen til en omfattende nyind-
retning og en langt mere åben og demokratisk
biblioteksprofil. 

B IBL IOTEKS INDRETN ING

ESBJERG LUKKER 
HOVEDBIBLIOTEKET OP
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Brugerne benytter ikke mindst trappen til at sidde med deres laptop, læse aviser og til arrangementer ligesom børnefamilier samles her og læser højt af billedbøger. 

Borgmester Johnny Søtrup klipper snoren 

den 9. juni sammen med bibliotekschef 

Annette Brøchner Lindgaard. 

Foto: Annett Bruhn



E S B J E RG

sted for små møder mellem brugerne to og to. Derfor er der og-
så indbygget stik langs hele den ene side til mobiltelefoner, iPad
og computer.

Biblioteket & det indre landskab

Uddannelseszonen og trappen er dog kun første skridt på vejen.
Næste fase er Medborgerzonen og Familiezonen og til sidst af-
sluttes med Kulturzonen. Det hele snor sig rundt om Visdom-
mens gade – et bevægelsessystem med nye (inter)aktivitets- og
udstillingszoner. Herudover, oplyser biblioteket, omfatter pro-
jektet mange andre forbedringer. I stuen etableres en ny central
skranke, café, butik og masser af gode siddepladser inde som
ude. En anden idé er nye performancerum af forskellig art. Atri-
umgården åbnes med siddepladser, hygge og legemuligheder,
og der kommer nye stilleområder til blandt andet avislæserne.
Der indrettes nye og fleksible møderum til brugernes egne ar-
rangementer, og der etableres et decideret borgerservice-områ-
de med rådgivning og vejledning. Til de mindste (0-3 år) indret-
tes  Fantasirummet med et sanserum, et nyt interaktivt formid-
lingsmøbel og et ammehjørne. Til de lidt større børn (7-12 år)
indrettes Multirummet med mulighed for rollespil og leg osv.

Glade fantasiuniverser er i øvrigt ikke ukendt i Esbjerg. Hoved-
biblioteket er kendt for sin Robert Storm Petersen samling.
Storm P stod således i 1932-1933 bag en række enestående væg-
dekorationer til børnebiblioteket i daværende Esbjerg Central-
bibliotek, byens forrige hovedbibliotek fra 1927. Den nye indret-
ning og farvevalget er inspireret af nationalpark Vadehavet. Med
farver og materialer som afspejler den smukke natur og ro og
rigdom på teksturer, som man finder der.

Biblioteket & det ydre landskab

Samtidig med den nye indretning tages andre skridt i forhold til
at skabe en langt mere inviterende, åben og brugerorienteret
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indretning. I næste fase åbnes rummet således også op på an-
den vis med hele tre nye udgange. En handicapvenlig indgang
mod Esehaven og dertil to mod hhv. Byhistorisk Arkiv og Nørre-
gade.

Bibliotekets centrale beliggenhed mellem station og bykerne er
uovertruffen, og dets mange tilbud forventes med den nye
åbenhed at trække hundredvis af flere brugere inden for. Noget
andet er, at man også er i færd med at se på udearealerne om-
kring biblioteket og på den synergi og tiltrækningskraft, der
kunne ligge i at samarbejde med lokalområdets kulturinstituti-
oner. Eventuelt med henblik på etablering af et Bibliotekstorv.
Hovedbiblioteket ligger nemlig midt i et knudepunkt af kultur-
tilbud og kobler sig i øvrigt til den akse, der løber fra rådhuset i
nord til musikhuset i syd. Lokalområdet rummer bl.a. Esbjerg
Museum, Byhistorisk Arkiv, Finsengade-kvarteret, De Studeren-
des Hus  og et parkområde. 

Foto: Lammhults Biblioteksdesign/MJ Smets

Ombygning 2016 omfatter Uddannelseszonen, åbning af området på første sal til opholdssteder samt fortælletrappe. Den finansieres ved en anlægsbevilling på syv mio. kr., samt
tilskud fra eksterne fonde og gennem bibliotekets egne driftsmidler.
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Processen bag og vejen fremad

De fire zoner afspejler bibliotekets fire temaer set i forhold til et
menneskeliv. De er blevet til i en grundig visions- og planlæg-
ningsproces i samarbejde med arkitektfirmaet MOVE, der netop
arbejder med stedets indre og landskabets ydre potentialer, her-
under også et undersøgelsesforløb og flere workshops, statistik-
ker o.l. Et andet element i arbejdet med at forberede formidling
og indretning har været identificering af 12 personas, som et
værktøj til bedre at kunne opfylde borgernes biblioteksbehov.
Samlet har 2.198 biblioteksbrugere og 32 medarbejdere bidra-
get, oplyser Kiera Conboy. 
Udgangspunktet for moderniseringen har hele tiden været gen-
brug af bygningen fra 1984, tegnet af arkitekterne Ebbe Bjørn
Andersen og Bo Jonassen. “Her er”, som Christian Korsgaard
formulerer det, “både god plads og masser af lys og luft, vi skal
bare udnytte kvadratmeterne langt bedre. Og samtidig justere
organisationen internt, så den matcher de nye formidlingszo-

ner. Det er vi i gang med, og det kan naturligvis være udfor-
drende for personalet, men er på mange måder, som vores bib-
liotekschef siger: Helt vildt sjovt.”

Ny biblioteksfortælling

Et videncenter kaldte daværende borgmester A.K. Nielsen byens
nye bibliotek ved indvielsen i 1984. Borgmester Johnny Søtrup
kunne i dag have kaldt biblioteket et demokrati- og videncenter.
Den ny indretning vil samlet set skabe optimale vilkår for ad-
gang til viden og læring på nye måder f.eks. gennem Maker
Labs, for mødet med nye oplevelser, litteratur og læsning. For
alle borgere, både biblioteksvante og mindre vante. For byens
tusindvis af studerende og ikke mindst for dens familier og
børn. 
Hvilket er væsentligt også som langsigtet kommunal udviklings-
strategi. For bruger man biblioteket som barn, er der stor sand-
synlighed for, viser DB undersøgelser, at man får sig en mellem-
lang eller lang uddannelse, og på sigt kan bidrage aktivt til sam-
fundets udvikling. Undersøgelser peger også på, at f.eks. inte-
gration og bosætningsstrategier styrkes af gode og tidssvarende
biblioteks- og kulturtilbud. 
Hvis alt går vel, vil ombygningen være gennemført med udgan-
gen af 2018. 

HELLEN NIEGAARD
Foto: Christian Korsgaard/Esbjerg Kommunes Biblioteker
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Efter flere års indsats omkring lokalbibliotekerne er man gået i gang med at nytænke hovedbibliotekets ca. 8.000 m2. Biblioteksstruktur udover hovedbiblioteket i Nørre-
gade: En bogbus og syv lokalbiblioteker herunder et på Fanø, som Esbjerg har betjeningsaftale med.

Foto: Lammhults Biblioteksdesign/MJ Smets



Byggeaktiviteterne er for tiden store i mange kommuner, og
mange forudser endog en stigning de kommende år. Også i

Billund bygges der på livet løs. Først og fremmest et 23 meter
højt LEGO House-byggeri på 12.000m2 på Billunds gamle
rådhus-grund med bl.a. oplevelsescenter og museum. Bag det
står BIG, arkitekt Bjarke Ingels og hans team. Bygningen åbner i
anden halvdel af 2017, forlyder det her i sommer fra LEGO. 

Ressourcecenter for børnekultur

I mellemtiden er der andre gode grunde til at besøge Billund.
Kommunen tog sidst i maj et helt nytænkt bibliotek i brug i Bil-

lund Centret, tæt ved LEGO House-byggepladsen. Starten på et
udviklingsprojekt for hele centret, der er fra 1973, inden for ram-
merne af Organisationen Capital of Children eller som det kal-
des på nudansk: Børnenes Hovedstad, der omfatter flere andre
initiativer, og hvis målsætning det er, at gøre Billund til et både
nationalt og internationalt samlingspunkt, hvor børn lærer gen-
nem leg – og udvikler sig til verdensborgere. 
Omtalt i DB nr. 3 2016 af Elsebeth Tank og tidligere i et stort in-
terview i DB nr.1, 2015 med venstreborgmester Ib Kristensen: Et
enestående OPP-samarbejde mellem kommunen og LEGO Fon-
den. 
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BIBLIOTEKET I BØRNENES HOVEDSTAD
Billund Bibliotek er genopstået i en ny super Version 2016

Projektet er første fase af en total nytænkning af Billund Centret. I næste om-
gang indrettes centret som sådan til ressourcecenter for børnekultur og sted for
leg og kreativitet. Det sker i 2017 og 2018. Omtrent samtidig med færdiggørel-
sen af byens nye mega-attraktion LEGO HOUSE. 

Inventarsnedkeriet Aarhus har lavet oplevelsesmøblerne skabt af Rosan Bosch. 
Lammhults Biblioteksdesign har stået for reoler og standardprodukter.



gennemgående oplevelsesbånd, men også med kroge og ro til
fordybelse og eftertanke. Et rum med appel til alle sanser. 

Fremtidens Bibliotek – version Billund

Et besøg på Billund Bibliotek er i dag en opdagelsesrejse gen-
nem et landskab i glade farver, hvor børn ikke alene kan gå på
bogreolerne, men også kan udforske øen, fordybe sig i ørkenen,
hænge ud i havet og finde inspiration i bjergene og på den ter-
rasseformede slette eller tegne i kreahjørnet. Termittårnets blø-
de form hæver sig som et pejlemærke midt i ørkenen og tilbyder
en indre hule til leg og historielæsning. Rejsen byder på rig mu-
lighed for at gå på opdagelse i litteratur, spil og musik bl.a. for
unge i Goplen og til at finde ny viden på overraskende måder. 

Rejsen starter i centrets forhal med et granitbjerg, der som et an-
det sesam-luk-dig-op åbner for bibliotekets virtuelle og digitale
tilbud. Herfra inviterer en varm gul sti, et malet bånd, børn og
alle andre indenfor. Op over reolerne og rundt gennem biblio-
tekslandskabets mange rum og oplevelsesmøbler med knald på
farverne og skabt særligt til Billund. 
Forekommer det lidt vildt? Så skal fire elementer sikre sammen-
hæng og helhedsfornemmelse: Hvide Lammhultreoler – i venlig
menneskehøjde, tre gennemgående farver – grå, gul og orange
samt lyst granitgråt linoleum og de mørke teglvægge. Mens far-
vevalg til andre møbler (fra DUBA B8) og stilen for de nye speci-
alproducerede indretningselementer (tegnet af Bosch/produce-

I sin endelige opdatering vil Billund Centret fremstå som et
samlet ressource- og aktivitetscenter for børnekultur. Med bib-
lioteket som eksempel på Fremtidens Børnebibliotek.

Dynamiske biblioteksrum 

Det hedder i projektmaterialet, at I Billund må børnene gå på
reolerne, og fremtidens bibliotek i Billund er da også anderledes
end de fleste andre. Det gamle 70’er-bibliotek og dets mørkerø-
de reoler er en saga blot. Målet har været at skabe et nyt biblio-
tek for alle aldre men med særlig vægt på læring gennem leg og
kreative elementer. Interaktive tilbud krydret med forskellige
former for arbejds- og opholdssteder. Samt for nye møder på
tværs mellem bibliotekets brugere og for møder med medier i
alle formater.

Den internationale designer Rosan Bosch, der står for hele cen-
trets idékoncept, tror på biblioteket som unik dynamisk
læringsrum. Og på design og indretning baseret på læringsele-
menter som nysgerrighed, inspiration – og glæde: Vi fødes alle
nysgerrige og med lyst til at lære nyt. Gennem bevidst og målret-
tet kortlægning af bibliotekets brugere, brugersituationer og
f.eks. biblioteket som rum skaber hun super attraktive nye rum.
Ikke bare i biblioteker, men også eksempelvis i skoler og muséer
over hele verden. Indretningen i det genopståede bibliotek ka-
rakteriseres af Bosch’s særlige touch: Et på en gang meget le-
vende og farveglad biblioteksrum med anderledes møbler og et
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B I B L I OT E K  & K U LT U RC E N T E R

Brugerne har taget rigtig godt imod det nye bibliotek. Første åbningsmåned
viser 20% flere besøgende sammenlignet med 2015. Foto: Mette Kulmbach.
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Pris for nyindretning af det 1.100 m2 store

bibliotek beløber sig til ca. 8,5 mio. kroner,

mens 2. fasen og de resterende knap

5.000 m2 aktuelt har et anslået budget på

50 mio. kroner.

Billund Centret omfatter udover biblioteket:

Café, teatersal, billedskole, kirke, lokalhi-

storisk arkiv samt mødelokaler til brug for

foreninger. Centrets enkelte tilbud sam-

menbindes af et stort fællesareal - en indre

gade med et par åbne pladser. Her tilbydes

udstillinger, basarer og andre aktiviteter

som f.eks. bibliotekets aviser. 

Biblioteket er nyindrettet med afsæt i Slots-

og Kulturstyrelsens Modelprogram for Fol-

kebiblioteker og firerumskonceptet omfat-

tende inspirationsrummet, læringsrummet,

møderummet og det performative rum.

Processen omkring indretningen begyndte

for alvor i 2014 med en workshop under

modelprogrammet.

Sletten – et fleksibelt område for aktiviteter af alle slags
inkl. helt nye muligheder for digital iscenesættelse af rum mv.

Havet – her hænger man ud i den blå Gople.



ret af af Inventarsnedkeriet Aarhus) skifter undervejs og afspej-
ler det særlige aktivitetssted, man netop nu er nået til i landska-
bet f.eks. Termittårnet. “Vi byder dig velkommen på et bibliotek,
der ikke findes magen til andre steder”, lyder det i bibliotekets
invitation til borgerne, som efter åbningen nu også kan bruge
bibliotekets lille hyggelige atriumgård, der før var lukket land.

Nyt er også tilbud som Loungeområdet med plads til både
læsning og IT-aktiviteter. Maker Space, et alternativt lærings-
miljø for børn og andre borgeres egen fantasi, innovative idéer
og forsøg med egenproduktion. Adgang 24/7 i form af selvbetje-
ning i ydertimerne og åbent fra klokken 7 morgen til midnat. Be-
tjening finder man mellem 10 og 18 hhv. 14 og 18 på hverdage
og lørdage, mens Borgerservice (light) tilbydes fra mandag til
torsdag i lidt færre timer. En ny digital inspirationsguide/bog-
scanner er leveret af Redia A/S, bibliotekets digitale formid-
lingspartner, bl.a. til brug i timer uden personale. Og endelig et
dejligt møderum til 50 med glasvægge og dermed i sig selv en le-
vende del af det store étrums-bibliotek, der tilbyder hundredvis
af små og store aktiviteter året igennem. Overalt tilføjer udsyn til
den omgivende Skulpturpark Billund og atriumgården dagslys
og et behageligt grønt element.

Børnekultur på nationalt niveau

Klip fra åbningen lørdag den 21. maj: “Hvad er det egentlig, vi vil
med Børnenes Hovedstad? Det spørgsmål har vi fået en gang
imellem. Fremover kan det korte svar være: Prøv at kigge ind på
fremtidens bibliotek i Billund. Her er visionen blevet til virkelig-
hed... og vi har fået et bibliotek, der i den grad spiller op til visi-
onen og som i udseende og indretning opfordrer til leg, læring
og kreativitet.

Og så er indvielsen endda kun første skridt. I budget 2016 er for-
ligspartierne enige om, at den forestående omdannelse af Bil-
lund centret til Børnekulturhus skal matche ambitionsniveauet
og udgøre et fyrtårn for børnekultur på nationalt niveau. Vi har
også afsat midler i både 2017 og 2018”, sagde en stolt borgmes-
ter Ib Kristensen blandt andet ved indvielsen.

Kreativt lærings- og samlingssted for alle aldre

Ole Bisbjerg, der er chef for Billund Bibliotekerne & Borgerservi-
ce, tog tråden op og uddybede kommunens idé og fortælling om
det nye bibliotek:
“Biblioteket er et moderne forsamlingshus, hvor forskellige al-
dersgrupper og kulturer vil mødes og have det sjovt og kreativt
sammen. Her lærer man, mens man leger, og der er også plads
til at fordybe sig i litteraturens spændende verden. Som noget
helt nyt er der rammen til et Maker Space, hvor borgene kan ud-
vikle deres kreative færdigheder sammen med andre og præ-
sentere dem til inspiration for andre.
Hvis der er brug for hjælp, så står fagfolk parat til at hjælpe og fa-
cilitere – der er vejledning og oplysning, hvad enten det er til at
finde vej i det digitale Danmark eller spørgsmål i forbindelse
med studier eller arbejde. Vi opdaterer biblioteksbegrebet, men
er tro mod Billund Centrets oprindelige flotte formål, som bl.a.
er at være et samlingssted for alle aldersklasser. At rejse er en
naturlig del af livet i Billund, og rejsen i forskellige naturland-
skaber er også en del af det nye bibliotek”, lød det fra en glad Ole
Bisbjerg. Hvorefter alle blev inviteret ud på rejse i det nye ekso-
tiske bibliotekslandskab med dets mange sidde- og opholds-
pladser og udstillingsområder og på festligheder dagen lang.

HELLEN NIEGAARD
Foto: Lammhults Biblioteksdesign/MJ Smets
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Granitbjerget kan man ikke bare gå på – det giver også fine udstillingsmuligheder.

Loungområdet lige inden for døren tilbyder tidsskrifter, kaffe og digitale nyheder.
Lammhults Biblioteksdesign A/S har stået for reoler og standardprodukter.
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I2014 åbnede det nye hovedbibliotek på gågaden i Herning ef-
ter en intens toårig byggeproces, hvor et gammelt supermar-

ked blev transformeret til et supermoderne bibliotek. 

Biblioteket er materialiseringen af en vision med borgeren i cen-
trum og en afledt strategi for fremtidens bibliotek, som har dik-
teret alt, fra hvor bøgerne står til indretning og til hvilke aktivi-
teter, der er i huset – og ikke mindst Herning Bibliotekernes nye
organisation. Der blev bygget et nyt bibliotek, hvor forventnin-
gen var mere og bedre service og åbent alle dage året rundt og
med brug af færre driftsmidler. 

Hernings transformation

Vi var nødt til at skabe en ny organisation og en kultur, der var i
stand til at gennemføre dette. Dette er den korte historie om
transformationen af indersiden af Herning Bibliotek – og om
den organisation, der i dag leverer og udlever det nye bibliotek. 

Der var udbredt forståelse blandt medarbejderne om, at et nyt
bibliotek ville medføre en ny strategi og organisation. Ledelsen
udpegede i det tidlige forår 2013 tre indsatser som helt centrale
i det nye bibliotek: Læring, kulturelle aktiviteter og eksponering
af bibliotekets indhold; det var på disse kundeservicefokuserede
områder, vi skulle prioritere og præstere maksimalt. Sammen
med det århusianske konsulenthus UKON planlagde og gen-
nemførte vi en proces, hvor alle 30 formidlere organisatorisk

blev inddelt i tre nye områder: Edu, Event og Expo, som hver
især skulle arbejde med fælles forhandlede standarder i opgave-
løsningen og vores nye services ud fra, at de i det nye hus skulle
anvende 30% – 12 timer pr. uge – af deres arbejdstid indenfor
disse områder. Fordi vi skulle bruge tiden mere hensigtsmæs-
sigt i forhold til at flytte vores organisation i den retning, strate-
gien sagde. 
Når borgeren rykker ind i centrum af arbejdet, flyttes medarbej-
dernes fokus fra indadvendt faglighed og uddannelse til et ud-
advendt fokus, og der blev arbejdet intenst med, hvilke og hvor
mange services, der kunne leveres fra de enkelte områder.
Hvordan giver vi borgerne bedst mulig service for pengene? I
Event f.eks. formulerede man et mål om min. én aktivitet om
dagen. 

Det store regnestykke

Formidlerne havde naturligvis ikke 12 ‘frie’ ugentlige timer, så
der skulle skabes tid i deres opgaveportefølje. Samlet set skulle
vi finde nogle hundrede timer om ugen. Ledelsen lavede ‘det
store regnestykke’, hvor alle bibliotekets opgaver blev tidsregi-
streret og linet op og derefter prioriteret. Vi fandt mange timer i
bemandingen, som blev lagt om og fokuseret i det nye bibliotek.
Daglige processer blev optimeret en gang mere – bl.a. blev fjern-
lån leanet for evt. spildtid, hvilket igen skabte mere tid til de
strategiske områder. En central del var at diskutere og etablere
et ‘godt-nok-princip’. Altså, når ikke der var tid til at udføre op-

F O R A N D R I N G S L E D E LS E

MERE OG BEDRE SERVICE
FOR FÆRRE RESSOURCER?
Om transformationen bag det nye Herning Hovedbibliotek: Fortællingen
bag realiseringen af fremtidens bibliotek.

Møde om de strategiske overvejelser. 



O RGA N I SAT I O N S U DV I K L I N G
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et svar på. Vi talte meget om at være gode og om at levere ver-
dens bedste bibliotek til herningenserne, og vi oplevede en fæl-
les stolthed over at være med til det nye og alt det vi sammen
opnåede. Og vi er endt med et resultat, som vi og vores medar-
bejdere er stolte af. Der er stor opbakning fra herningenserne.
Og ikke mindst har vi skabt et bedre resultat, selvom vores
driftsramme i dag er mindre end dengang, vi havde adresse på
Bækgårdsvej. 

HENRIK ADLER
UKON 

PERNILLE SCHALTZ
Bibliotekschef

Herning Bibliotekerne

Fotos: Herning Bibliotekerne

Apropos diskussionen om at få god og mere kultur for

skrumpende budgetter kan redaktionen oplyse, at Pernille

Schaltz er inviteret til at holde oplæg om den måde Herning

arbejder, prioriterer og fokuserer på – på kulturministerens

Rødding-møde den 16. august i år.

gaverne de 110%, vi som biblioteksfolk alle allerhelst vil, hvad er
så godt nok? Dette satte en frugtbar diskussion i gang om tids-
forbrug på den enkelte opgave, og skabte fælles forståelse af op-
gaven frem for den enkeltes faglige baggrund. 

Alle formidlere fik på baggrund af den overordnede prioritering
en opgaveportefølje, hvor hver opgave har en tidsramme. Der er
en defineret forventning til, hvad der skal leveres indenfor den
ugentlige arbejdstid. Vi har ikke tradition for sådan en stram
porteføljestyring i biblioteksverdenen, men det er en super må-
de at arbejde på. Og der blev i organisationen en øget bevidst-
hed om vores generelle tidsforbrug, ligesom det kollegiale sam-
arbejde i de nye områder målrettet blev baseret på opgave og
strategi. 

Step-by-step metode

Så noget af det, der for alvor forandrede organisationen, var, da
vi begyndte at sætte tal på de forandringer, vi skulle implemen-
tere. Det lykkedes at flytte ressourcer og få medarbejderne til at
fokusere på tidsforbrug, fordi det, vi i virkeligheden ændrede,
var ret enkelt at gennemskue og nemt at koordinere. Vi brugte
en step-by-step metode, hvor vi tog de skridt, der skulle til for at
følge strategien i et tempo, organisationen kunne holde til. Vi
var tydelige og brugte meget tid på at gentage fortællingen om
forandringen, gentage fortællingen om den professionelle op-
gaveløsning, gentage fortællingen om, hvad de nye områder er

Den daglige drift skulle passes under processen.

Men der blev tid til en pause eller to.

Altsammen for at sikre brugerne optimal service.

Foto: Thom
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FOLKEMØDET 2016
Med næsten 3.000 events tiltrak mødet også i år tusindvis af danskere og en god klat interna-
tionale gæster. 100.000 lyder det fra Folkemødets leder Jette Lykke. Lørdagen slog alle rekor-
der: 40.000 lagde vejen forbi. Lørdag var også dagen, hvor det store biblioteksprogram, Bibzo-
nen, løb af stabelen. Denne gang i Kulturens Telt i Allinge med masser af debat om biblioteker,
digitalisering, public service, læring og demokrati.

BibZonen er et samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening, Statsbiblioteket, Centralbibliotekerne, Bibliotekschefforenin-
gen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet med det formål at skabe større fokus på bibliotekernes service og på at ska-

be et bredere kendskab til de forskellige tilbud, der er i bibliotekssektoren. Bibzonen var ikke den eneste, som tilbød biblioteksde-
batter i år. Det gjorde også Bornholms Biblioteker sammen med Folkeuniversitetet på Allinge Bibliotek.

Folkemødet i 2017

Skal du, jeres bibliotek eller kommune med næste år? Så er det klogt allerede nu at booke overnatning på Bornholm. Folkemødet fin-
der sted fra 15. til 18. juni 2017.

Knud Romer, Søren Schultz Hansen og Michel Steen-Hansen • Det muntre telt • Lisbeth Zornig, Mogens Jensen og Ahmad Mahmoud diskuterer rumLIGHED/RUMlighed.

Liv og glade dage på Allinge Havn • Troels Mylenberg og Lisbeth Trinskjær i debat • Grundtvig var også med.

Kulturminister Bertel Haarder i panel •  Amalie Kestler og Anne Sophia Hermansen i grinehumør • Publikum mener…

Fotos fra Folkemødet: Arne Kjær



Mit folkemøde #FMdk 
Mogens Vestergaard, formand Bibliotekschefforeningen og chef for Roskilde Bibliotekerne

Bibzonen var i år reduceret af mange grunde, men programmet var til gengæld mindst lige så spænd-
ende som foregående år – alle med en biblioteksvinkel, f.eks. rummelighed, dannelse og kultur i for-

hold til den digitale udvikling osv. Det var dejligt at se velbesøgte arrangementer og høre veloplagte de-
battører. 
En enkelt ting undrede mig såre. Det meget aktuelle indslag om kassationer (Brænder de bøger på bibli-
oteket) tiltrak meget få. Det segment, jeg troede ville komme og skælde ud, var der ikke. Det glædelige i
den konstatering er, at det tilsyneladende er en debat, som kun gælder få – med enkelte journalister som
højttalende bannerførere. De fleste steder er formen den samme: Et panel debatterer, og til slut er der
enkelte spørgsmål. Men formen fungerer stadigvæk. Et eksempel var den begavede samtale mellem in-
terviewer/moderator og et par eftertænksomme debattører omkring dannelse. Man suger ind og bliver
klogere. 
I det store udbud – mere end 2.500 arrangementer – er det svært for bibliotekerne at rydde forsiden. Men
mindre kan også gøre det. Med mere end 400 steder over hele landet er folkemøder en daglig foreteelse
på folkebibliotekerne. Derfor bør de heller ikke mangle på den store, fælles fejring i dagene på Born-
holm.

Folkemøde – Debat: rumLIGHED/RUMlighed
Tine Jørgensen, formand Bibliotekarforbundet, moderator for paneldebatten

På folkemødet skabte debatten om rumLIGHED / RUMlighed opmærksomhed omkring
bibliotekerne og bibliotekarernes rolle som social institution ved at spørge, om det over-

hovedet er en rolle, bibliotekerne skal påtage sig. Og i så fald hvor grænserne går? Bibzonen
havde sat forfatter Ahmad Mahmoud, debattør Lisbeth Zornig, politiker Mogens Jensen, kon-
sulent Paul Natorp og bibliotekar Louise Eltved stævne.
Det blev en spændende og vedkommende samtale. Alle sagde JA til, at biblioteker og biblio-
tekarer allerede bidrager aktivt til sociale indsatser, og at det er en opgave, der fortsat skal løf-
tes af bibliotekerne. Som det blev udtrykt, så ligger styrken i “at være et sted med gode voks-
ne, der kan bane vej til og adgang til fællesskab og samtaler”. Det vil åbne døre for alt fra lit-
teratur til computerspil. Når bibliotekerne er med i aktiviteter, der rækker ud til socialt ud-
satte boligområder og asylcentre, så rykker det. Derfor er det vigtigt med lokalkendskab, og
ikke mindst nem adgang til biblioteker, hvad enten det er i form af en filial eller en bogbus. 
Debatten viste tydeligt, at det er vigtigt, at kultur ikke kun ses som flødeskum, fordi den kan
have en afgørende rolle i forhold til udsatte børn og unges livsbaner. Men der er balancer og
grænser. Nemlig mellem det at være frirum, og det at være socialkontor. Brugt rigtigt og med
respekt for deres enestående position er bibliotekerne et vigtigt redskab i arbejdet for at ska-
be et rummeligt og lige Danmark.

Demokratisk samtalearena
Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening

Igen var DB repræsenteret ved Folkemødet – denne gang som en del af kulturens telt, hvor vi sammen med
partnerne i Bibzonen havde hele lørdagen. Vi satte særligt fokus på de forandringer, bibliotekerne kan bi-

drage til i menneskers liv. 
Vi havde mange spændende samfundsdebatter og personligheder på scenen. F.eks. i debatter om de sociale
medier og deres betydning for unge og deres identitet, biblioteket som socialt rum og desuden en vældig god
diskussion om det digitales indtog i bøgernes verden, hvor Enhedslistens Rune Lund havde en flot opbakning
til vores ønsker om at kunne stille al digital litteratur til rådighed for bibliotekernes lånere.      
Selv deltog jeg i flere debatter bl.a. Mangler der folk i folkestyret? En tankevækkende, men også munter panel-
debat om de sociale mediers rolle i den sammenhæng; med kulturminister Bertel Haarder, fmd. for Højskole-
foreningen Lisbeth Trinskjær, blogger Anne Sophia Hermansen, Politikenskribent Amalie Kestler og Fynskes
chefredaktør Troels Mylenberg. Skønt en ofte aggressiv tone er de sociale medier ikke til at komme uden om
med deres store rækkevidde – også til folk, der ikke sværger til de traditionelle nyhedsmedier. Andre rum for
debat er naturligvis vores biblioteker, som vi også slog et slag for. Her var det værd at bemærke, at kulturmi-
nisteren endnu engang engageret og levende deltog i vores arrangement med en særlig fokus på kampagnen
“Hvad er dansk” og naturligvis med et besøg i vores kolonihave. 
Kigger vi på Folkemødets udvikling som den politiske festival, det er i dag, er jeg imponeret. Derfor deltager
DB også i Folkemøde 2017. Hvordan er endnu åbent, men selvfølgelig skal DB og bibliotekerne være til stede
på landets største arena for folkelig samfundsdebat.
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I den netop offentliggjorte statistik for folkebibliotekernes
aktiviteter for 2015 kan Danmarks Statistik berette om flere be-
søgende og flere lånere på bibliotekerne, men også om et fald i
fysiske materialer. Desværre er statistikken ikke retvisende på
det digitale område, da statistikken ikke er sammenlignelig med
tidligere år, fordi der er sket ændringer i opgørelsesmetoder hos
de enkelte udenlandske leverandører, skriver eReolen i en pres-
semeddelelse.

Fortsat stigning i digitale udlån 
Et mere detaljeret blik på tallene viser imidlertid en spændende
udvikling i den digitale benyttelse af folkebibliotekerne i 2015.
Udlånet af e-bøger og netlydbøger på bibliotekernes digitale ud-
lånsportal eReolen steg i 2015 med henholdsvis 95 og 93% i for-
hold til 2014. Også bibliotekernes andre digitale tilbud viser
kraftig fremgang, herunder filmtjenesten ‘Filmstriben’ og avis-
og magasinportalen ‘Zinio’. I første halvår 2016 er der registre-
ret et mindre fald på 4% for e-bøger sammenlignet med samme
periode i 2015, hvilket skyldes at nogle af de store forlag har
trukket sig fra eReolen. Til gengæld er udlånet af netlydbøger
fortsat stigende med 20%.  

Besøgstallet er steget fra omkring 36 millioner til 38 millioner de
seneste fem år, viser tal fra Danmarks Statistik også. Det er især

bibliotekerne i Region Syddanmark og Region Hovedstaden, der
oplever en fremgang. Her har bibliotekerne hævet besøgstallet
med henholdsvis 12 og 8% siden 2010. “Vi ser især en stigning i,
at flere og flere bruger bibliotekerne som et sted, hvor man mø-
des, diskuterer og deltager i for eksempel læseklubber”, siger
Steen B. Andersen, der er formand for Danmarks Biblioteksfor-
ening.

Flere aktive lånere
Samtidig er der også kommet flere aktive lånere, som låner og
afleverer materiale på bibliotekerne. Antallet er steget med om-
kring 9% flere aktive lånere fra 2010 til 2015.

Ifølge en række bibliotekschefer rundt om i landet, skyldes det
udvidet åbningstid med selvbetjening, stigende interesse blandt
børnefamilier, og at der generelt kommer flere besøgende på
bibliotekerne. “Vi kan lave meget mere målrettede tilbud til
dem, der kommer på bibliotekerne, fordi vi er i kontakt med så
mange forskellige typer mennesker med forskellige behov”, for-
klarer Søren Mørk Petersen, der er bibliotekschef i Helsingør
Kommune.
Se www.dst.dk/da/Statistik/emner/biblioteker/folkebiblioteker

MSH

VI STRØMMER TIL BIBLIOTEKERNE
Der er mange forskellige årsager til at stadig flere besøger bibliotekerne, skriver flere medier
bl.a. DR. Udvidet åbningstid, iværksættercaféer, sanglege for børn, læseklubber og udstillinger
er alt sammen noget af det, der er med til at hive flere af os forbi landets biblioteker, samtidig
med at vi også bruger alle de digitale tilbud mere. Så på stort set alle parametre stiger vores
biblioteksforbrug, dog låner vi stadig færre fysiske bøger.
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BIBLIOTEKS(NETTO)UDGIFTER PR. INDBYGGER I 2015
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Kilde: Danmarks Statistik

Danmarks Biblioteksforening bringer her som i tidligere år oversigter i tal for biblioteksaktiviteterne

i landets kommuner. I år fem: Biblioteksudgifter pr. indbygger, Udlån pr. indbygger inklusiv fornyel-

ser, Udlån pr. indbygger eksklusiv fornyelser, Udlån pr. personaleenhed inklusiv fornyelser og Udlån

pr. personaleenhed eksklusiv fornyelser.

Statistikken udarbejdes for Danmarks Biblioteksforening af Kirsten Brun, Kultur og Borgerservice –

Fællessekretariatet, Aarhus Kommune. 

Tallene bygger på de officielle 2015-oplysninger fra Danmarks Statistik.

Kommune Indbyggertal Biblioteks- Udgifter
pr. 1.1. 2016 udgifter pr. indb.

(Netto 1.000 kr)

Albertslund 27.880 26.609 954
Helsingør 62.092 51.024 822
Tårnby 42.860 31.061 725
Dragør 14.142 10.108 715
Ballerup 48.224 33.138 687
Gladsaxe 67.914 45.163 665
Herlev 28.423 18.889 665
Hvidovre 52.831 34.999 662
Roskilde  86.207 56.733 658
Lyngby-Taarbæk 55.097 33.528 609
Rudersdal 55.739 33.509 601
Allerød 24.732 14.832 600
Gentofte  75.350 45.159 599
Hørsholm 24.965 14.805 593
Ishøj 22.358 13.125 587
Fredensborg 40.112 23.459 585
Glostrup 22.461 12.951 577
Rødovre 38.002 21.678 570
Høje-Taastrup 49.960 28.025 561
Guldborgsund 60.979 33.002 541
Samsø 3.710 1.960 528
Solrød 21.788 11.141 511
Hillerød 49.672 25.133 506
Hjørring 65.411 32.987 504
Odsherred 32.816 16.271 496
Halsnæs 31.049 15.361 495
Frederiksberg 104.481 51.138 489
Varde 50.289 24.524 488
Sønderborg 74.737 36.340 486
Middelfart 37.913 18.289 482
Køge 59.868 28.828 482
Greve 49.518 23.679 478
Mariagerfjord 42.131 20.047 476
Gribskov 41.107 19.520 475
Ærø 6.290 2.967 472
Lemvig 20.399 9.435 463
Furesø 40.156 18.441 459
Frederikssund 44.725 20.398 456
Aabenraa 58.869 26.637 452
Langeland 12.547 5.639 449
Herning  87.593 38.429 439
Svendborg 58.228 25.538 439
Horsens 87.736 38.330 437
Vallensbæk 15.419 6.689 434
Viborg 95.776 41.374 432
Bornholm 39.847 17.032 427
Thisted 43.991 18.608 423
Egedal 42.773 18.043 422
Billund 26.434 11.128 421
Holstebro 57.661 24.272 421
Silkeborg 90.719 38.056 419

Slagelse  78.140 32.677 418
Holbæk 69.972 29.188 417
Faxe 35.614 14.847 417
Brønderslev 36.047 14.954 415
Aalborg  210.316 86.861 413
Næstved 82.342 33.983 413
Lolland 42.638 17.469 410
Frederikshavn 60.246 24.651 409
Vordingborg 45.806 18.674 408
Brøndby 35.322 14.394 408
Kalundborg 48.660 19.720 405
Esbjerg  119.038 47.873 402
Kolding 91.695 36.787 401
Fredericia 50.689 20.328 401
Stevns 22.260 8.920 401
Randers 97.520 38.926 399
Norddjurs 38.144 15.121 396
Vejen 42.869 16.840 393
Aarhus  330.639 129.686 392
Tønder 37.904 14.804 391
Faaborg-Midtfyn 51.236 19.734 385
Nordfyn 29.298 11.165 381
Assens 41.224 15.640 379
Struer 21.474 8.130 379
Morsø 20.629 7.673 372
Odense  198.972 73.300 368
Vejle  111.743 41.137 368
Nyborg 31.886 11.415 358
København  591.481 209.600 354
Skanderborg 59.481 21.012 353
Sorø 29.543 10.412 352
Syddjurs 41.889 14.729 352
Skive 46.639 16.360 351
Favrskov 47.655 16.700 350
Læsø 1.817 633 348
Kerteminde 23.880 8.165 342
Vesthimmerland 37.296 12.607 338
Ikast-Brande 40.798 13.748 337
Ringkøbing-Skjern 57.139 18.828 330
Haderslev 56.029 18.311 327
Rebild 29.149 9.395 322
Jammerbugt 38.466 12.370 322
Odder 22.131 6.803 307
Lejre 27.317 8.206 300
Hedensted 46.206 13.745 297
Ringsted 34.031 6.696 197

Sum 5.707.251 2.511.248 440
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pr. 1.1. 2016 udgifter pr. indb.

(Netto 1.000 kr)



22

Kommune Indbyggertal Udlån inkl. Udlån inkl.
pr. 1.1. 2016 fornyelser fornyelser/indb.

Gentofte  75.350 2.345.651 31,13 
Lyngby-Taarbæk 55.097 1.238.414 22,48 
Herlev 28.423 576.060 20,27 
Hørsholm 24.965 498.489 19,97 
Allerød 24.732 476.058 19,25 
Herning  87.593 1.573.889 17,97 
Hvidovre 52.831 922.669 17,46 
Roskilde  86.207 1.390.018 16,12 
Furesø 40.156 619.228 15,42 
Albertslund 27.880 424.884 15,24 
Rødovre 38.002 575.955 15,16 
Fredensborg 40.112 607.439 15,14 
Mariagerfjord 42.131 615.604 14,61 
Tårnby 42.860 620.512 14,48 
Egedal 42.773 611.311 14,29 
Ballerup 48.224 688.397 14,27 
Glostrup 22.461 319.862 14,24 
Gladsaxe 67.914 964.667 14,20 
Rudersdal 55.739 763.011 13,69 
Helsingør 62.092 837.994 13,50 
Halsnæs 31.049 407.012 13,11 
Dragør 14.142 184.312 13,03 
Odder 22.131 286.588 12,95 
Randers 97.520 1.244.738 12,76 
Varde 50.289 633.825 12,60 
Gribskov 41.107 510.185 12,41 
Frederikssund 44.725 543.960 12,16 
Frederiksberg 104.481 1.252.717 11,99 
Vordingborg 45.806 544.892 11,90 
Svendborg 58.228 691.651 11,88 
Lemvig 20.399 241.399 11,83 
Hillerød 49.672 581.614 11,71 
Middelfart 37.913 443.336 11,69 
Nyborg 31.886 372.851 11,69 
Odense  198.972 2.319.485 11,66 
Aarhus  330.639 3.828.273 11,58 
Favrskov 47.655 551.367 11,57 
Aalborg  210.316 2.401.403 11,42 
Høje-Taastrup 49.960 568.753 11,38 
Billund 26.434 298.460 11,29 
Vejle  111.743 1.241.637 11,11 
Holstebro 57.661 635.262 11,02 
Silkeborg 90.719 990.089 10,91 
Guldborgsund 60.979 650.428 10,67 
Morsø 20.629 218.971 10,61 
Tønder 37.904 392.752 10,36 
Brønderslev 36.047 373.454 10,36 
Struer 21.474 220.772 10,28 
Bornholm 39.847 394.462 9,90 
Vejen 42.869 415.295 9,69 
Ringkøbing-Skjern 57.139 549.948 9,62 

Kommune Indbyggertal Udlån inkl. Udlån inkl.
pr. 1.1. 2016 fornyelser fornyelser/indb.

Skanderborg 59.481 570.913 9,60 
Sønderborg 74.737 716.831 9,59 
Holbæk 69.972 670.755 9,59 
Hjørring 65.411 622.555 9,52 
Solrød 21.788 206.650 9,48 
Viborg 95.776 901.225 9,41 
Samsø 3.710 34.393 9,27 
Greve 49.518 458.384 9,26 
København  591.481 5.454.182 9,22 
Køge 59.868 548.579 9,16 
Skive 46.639 424.813 9,11 
Faaborg-Midtfyn 51.236 460.212 8,98 
Kolding 91.695 823.599 8,98 
Stevns 22.260 197.715 8,88 
Ishøj 22.358 197.345 8,83 
Aabenraa 58.869 518.110 8,80 
Haderslev 56.029 483.197 8,62 
Norddjurs 38.144 326.564 8,56 
Rebild 29.149 248.029 8,51 
Ringsted 34.031 287.763 8,46 
Assens 41.224 337.233 8,18 
Faxe 35.614 289.105 8,12 
Slagelse  78.140 629.879 8,06 
Sorø 29.543 235.227 7,96 
Jammerbugt 38.466 303.309 7,89 
Odsherred 32.816 257.968 7,86 
Esbjerg  119.038 928.682 7,80 
Fredericia 50.689 395.101 7,79 
Ærø 6.290 48.942 7,78 
Horsens 87.736 681.984 7,77 
Vallensbæk 15.419 119.591 7,76 
Langeland 12.547 94.704 7,55 
Brøndby 35.322 263.471 7,46 
Thisted 43.991 322.172 7,32 
Vesthimmerland 37.296 271.562 7,28 
Syddjurs 41.889 304.866 7,28 
Lolland 42.638 301.736 7,08 
Frederikshavn 60.246 417.651 6,93 
Nordfyn 29.298 198.224 6,77 
Næstved 82.342 547.097 6,64 
Kerteminde 23.880 157.187 6,58 
Kalundborg 48.660 319.924 6,57 
Lejre 27.317 175.660 6,43 
Ikast-Brande 40.798 260.002 6,37 
Hedensted 46.206 279.941 6,06 
Læsø 1.817 5.096 2,80 

Sum 5.707.251 62.958.131 11,03 

UDLÅN PR. INDBYGGER I 2015 (INKLUSIV FORNYELSER)

Kilde: Danmarks Statistik
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Kommune Indbyggertal  Udlån ekskl. Udlån ekskl.
pr. 1.1. 2016 fornyelser fornyelser/indb.

Gentofte  75.350 821.461 10,90 
Allerød 24.732 246.901 9,98 
Odder 22.131 215.797 9,75 
Ballerup 48.224 430.060 8,92 
Hørsholm 24.965 221.634 8,88 
Roskilde  86.207 750.841 8,71 
Herning  87.593 759.772 8,67 
Helsingør 62.092 538.366 8,67 
Rudersdal 55.739 465.581 8,35 
Tårnby 42.860 345.307 8,06 
Hvidovre 52.831 421.587 7,98 
Furesø 40.156 318.999 7,94 
Albertslund 27.880 218.094 7,82 
Lyngby-Taarbæk 55.097 420.411 7,63 
Mariagerfjord 42.131 320.599 7,61 
Nyborg 31.886 242.506 7,61 
Lemvig 20.399 153.669 7,53 
Gladsaxe 67.914 508.023 7,48 
Favrskov 47.655 355.542 7,46 
Svendborg 58.228 433.099 7,44 
Gribskov 41.107 305.135 7,42 
Middelfart 37.913 281.184 7,42 
Vejle  111.743 826.585 7,40 
Silkeborg 90.719 665.476 7,34 
Glostrup 22.461 162.962 7,26 
Samsø 3.710 26.578 7,16 
Vordingborg 45.806 316.160 6,90 
Guldborgsund 60.979 420.383 6,89 
Varde 50.289 340.792 6,78 
Bornholm 39.847 269.915 6,77 
Egedal 42.773 281.259 6,58 
Køge 59.868 391.684 6,54 
Rødovre 38.002 248.271 6,53 
Holstebro 57.661 376.394 6,53 
Faaborg-Midtfyn 51.236 334.042 6,52 
Struer 21.474 138.502 6,45 
Brønderslev 36.047 231.702 6,43 
Norddjurs 38.144 244.662 6,41 
Frederikssund 44.725 286.492 6,41 
Skanderborg 59.481 377.915 6,35 
Fredensborg 40.112 254.120 6,34 
Stevns 22.260 140.399 6,31 
Viborg 95.776 603.342 6,30 
Dragør 14.142 88.726 6,27 
Aalborg  210.316 1.318.952 6,27 
Frederiksberg 104.481 652.666 6,25 
Sønderborg 74.737 464.353 6,21 
Solrød 21.788 134.965 6,19 
Morsø 20.629 125.595 6,09 
Herlev 28.423 171.326 6,03 
Odsherred 32.816 196.585 5,99 

Kommune Indbyggertal  Udlån ekskl. Udlån ekskl.
pr. 1.1. 2016 fornyelser fornyelser/indb.

Ærø 6.290 37.582 5,97 
Ringsted 34.031 203.329 5,97 
Ringkøbing-Skjern 57.139 340.832 5,96 
Haderslev 56.029 334.068 5,96 
Billund 26.434 157.471 5,96 
Hillerød 49.672 294.734 5,93 
Randers 97.520 577.700 5,92 
Assens 41.224 242.796 5,89 
Ishøj 22.358 131.059 5,86 
Aarhus  330.639 1.895.105 5,73 
Halsnæs 31.049 177.921 5,73 
Høje-Taastrup 49.960 286.092 5,73 
Rebild 29.149 166.317 5,71 
Langeland 12.547 70.611 5,63 
Kolding 91.695 511.532 5,58 
Hjørring 65.411 364.544 5,57 
Odense  198.972 1.108.404 5,57 
Holbæk 69.972 389.036 5,56 
Greve 49.518 272.715 5,51 
Skive 46.639 256.684 5,50 
Jammerbugt 38.466 211.378 5,50 
Vejen 42.869 233.826 5,45 
Sorø 29.543 160.942 5,45 
Horsens 87.736 469531 5,35 
Vesthimmerland 37.296 197.788 5,30 
Faxe 35.614 188.813 5,30 
Lolland 42.638 225.797 5,30 
Thisted 43.991 229.645 5,22 
København  591.481 3.078.883 5,21 
Aabenraa 58.869 306.200 5,20 
Slagelse  78.140 399.408 5,11 
Esbjerg  119.038 587.124 4,93 
Syddjurs 41.889 204.717 4,89 
Brøndby 35.322 170.968 4,84 
Nordfyn 29.298 139.919 4,78 
Fredericia 50.689 242.059 4,78 
Kerteminde 23.880 112.391 4,71 
Tønder 37.904 176.935 4,67 
Lejre 27.317 127.125 4,65 
Frederikshavn 60.246 273.482 4,54 
Vallensbæk 15.419 69.926 4,54 
Kalundborg 48.660 219.434 4,51 
Hedensted 46.206 206.928 4,48 
Næstved 82.342 366.210 4,45 
Ikast-Brande 40.798 157.995 3,87 
Læsø 1.817 4.327 2,38 

Sum 5.707.251 35.445.654 6,21 
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UDLÅN PR. PERSONALEENHED 2015 (INKLUSIV FORNYELSER)

Kilde: Danmarks Statistik

Kommune Personaleenheder Udlån inkl. Udlån inkl.
fornyelser fornyelser/

personaleenhed

Odder 9,2 286.588 31.151 
Hørsholm 18,6 498.489 26.800 
Herlev 21,8 576.060 26.425 
Lyngby-Taarbæk 47,5 1.238.414 26.072 
Mariagerfjord 24,1 615.604 25.544 
Allerød 18,8 476.058 25.322 
Herning  62,7 1.573.889 25.102 
Egedal 25,1 611.311 24.355 
Favrskov 23,0 551.367 23.972 
Gentofte  99,5 2.345.651 23.574 
Aarhus  177,2 3.828.273 21.604 
Halsnæs 19,0 407.012 21.422 
Frederikssund 25,7 543.960 21.166 
Rebild 11,8 248.029 21.019 
Tønder 18,7 392.752 21.003 
Lemvig 11,8 241.399 20.458 
Morsø 10,8 218.971 20.275 
Skanderborg 28,2 570.913 20.245 
Furesø 31,3 619.228 19.784 
Jammerbugt 15,5 303.309 19.568 
Holbæk 34,4 670.755 19.499 
Kolding 42,6 823.599 19.333 
Varde 32,9 633.825 19.265 
Ringkøbing-Skjern 28,7 549.948 19.162 
Rødovre 30,2 575.955 19.071 
Struer 11,6 220.772 19.032 
Nyborg 19,6 372.851 19.023 
Silkeborg 53,5 990.089 18.506 
København  295,1 5.454.182 18.482 
Randers 68,1 1.244.738 18.278 
Vesthimmerland 15,0 271.562 18.104 
Viborg 49,8 901.225 18.097 
Vordingborg 30,4 544.892 17.924 
Glostrup 18,0 319.862 17.770 
Fredensborg 34,2 607.439 17.761 
Vejen 23,6 415.295 17.597 
Gribskov 29,3 510.185 17.412 
Hjørring 37,0 622.555 16.826 
Hillerød 34,6 581.614 16.810 
Hvidovre 55,0 922.669 16.776 
Svendborg 41,4 691.651 16.707 
Haderslev 29,1 483.197 16.605 
Slagelse  38,1 629.879 16.532 
Faxe 17,5 289.105 16.520 
Assens 20,5 337.233 16.450 
Aabenraa 31,8 518.110 16.293 
Odense  142,6 2.319.485 16.266 
Middelfart 27,4 443.336 16.180 
Holstebro 39,4 635.262 16.123 
Sorø 14,6 235.227 16.111 

Kommune Personaleenheder Udlån inkl. Udlån inkl.
fornyelser fornyelser/

personaleenhed

Bornholm 24,6 394.462 16.035 
Brønderslev 23,5 373.454 15.892 
Solrød 13,2 206.650 15.655 
Rudersdal 48,8 763.011 15.635 
Stevns 12,7 197.715 15.568 
Frederiksberg 80,9 1.252.717 15.485 
Faaborg-Midtfyn 29,9 460.212 15.392 
Skive 27,8 424.813 15.281 
Aalborg  158,3 2.401.403 15.170 
Hedensted 19,1 279.941 14.657 
Ballerup 48,5 688.397 14.194 
Vejle  87,8 1.241.637 14.142 
Ringsted 20,7 287.763 13.902 
Guldborgsund 47,0 650.428 13.839 
Høje-Taastrup 41,1 568.753 13.838 
Horsens 49,4 681.984 13.805 
Sønderborg 52,0 716.831 13.785 
Syddjurs 22,2 304.866 13.733 
Norddjurs 23,8 326.564 13.721 
Nordfyn 14,7 198.224 13.485 
Greve 34,0 458.384 13.482 
Ikast-Brande 19,3 260.002 13.472 
Lejre 13,1 175.660 13.409 
Samsø 2,6 34.393 13.228 
Fredericia 30,3 395.101 13.040 
Tårnby 49,0 620.512 12.664 
Køge 44,4 548.579 12.355 
Dragør 15,1 184.312 12.206 
Lolland 25,2 301.736 11.974 
Billund 25,0 298.460 11.938 
Gladsaxe 81,0 964.667 11.909 
Esbjerg   79,1 928.682 11.741 
Kalundborg 27,3 319.924 11.719 
Ærø 4,2 48.942 11.653 
Roskilde  120,2 1.390.018 11.564 
Kerteminde 13,9 157.187 11.308 
Brøndby 24,1 263.471 10.932 
Ishøj 18,7 197.345 10.553 
Frederikshavn 41,2 417.651 10.137 
Langeland 9,5 94.704 9.969 
Albertslund 44,4 424.884 9.569 
Helsingør 87,6 837.994 9.566 
Vallensbæk 13,5 119.591 8.859 
Thisted 36,5 322.172 8.827 
Odsherred 34,3 257.968 7.521 
Næstved 80,1 547.097 6.830 
Læsø 1,0 5.096 5.096 

Sum 3.866,9 62.958.131 16.281
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Kommune Personaleenheder Udlån ekskl. Udlån ekskl.
fornyelser fornyelser/

personaleenhed

Odder 9,2 215.797 23.456 
Favrskov 23,0 355.542 15.458 
Rebild 11,8 166.317 14.095 
Jammerbugt 15,5 211.378 13.637 
Skanderborg 28,2 377.915 13.401 
Mariagerfjord 24,1 320.599 13.303 
Vesthimmerland 15,0 197.788 13.186 
Allerød 18,8 246.901 13.133 
Lemvig 11,8 153.669 13.023 
Silkeborg 53,5 665.476 12.439 
Nyborg 19,6 242.506 12.373 
Herning  62,7 759.772 12.118 
Viborg 49,8 603.342 12.115 
Kolding 42,6 511.532 12.008 
Struer 11,6 138.502 11.940 
Hørsholm 18,6 221.634 11.916 
Ringkøbing-Skjern 28,7 340.832 11.876 
Assens 20,5 242.796 11.844 
Morsø 10,8 125.595 11.629 
Haderslev 29,1 334.068 11.480 
Holbæk 34,4 389.036 11.309 
Egedal 25,1 281.259 11.206 
Faaborg-Midtfyn 29,9 334.042 11.172 
Frederikssund 25,7 286.492 11.148 
Stevns 12,7 140.399 11.055 
Sorø 14,6 160.942 11.023 
Bornholm 24,6 269.915 10.972 
Hedensted 19,1 206.928 10.834 
Faxe 17,5 188.813 10.789 
Aarhus  177,2 1.895.105 10.695 
Slagelse  38,1 399.408 10.483 
Svendborg 41,4 433.099 10.461 
København  295,1 3.078.883 10.433 
Gribskov 29,3 305.135 10.414 
Vordingborg 30,4 316.160 10.400 
Varde 32,9 340.792 10.358 
Norddjurs 23,8 244.662 10.280 
Middelfart 27,4 281.184 10.262 
Solrød 13,2 134.965 10.225 
Samsø 2,6 26.578 10.222 
Furesø 31,3 318.999 10.192 
Vejen 23,6 233.826 9.908 
Brønderslev 23,5 231.702 9.860 
Hjørring 37,0 364.544 9.853 
Ringsted 20,7 203.329 9.823 
Lejre 13,1 127.125 9.704 
Aabenraa 31,8 306.200 9.629 
Holstebro 39,4 376.394 9.553 
Rudersdal 48,8 465.581 9.541 

Kommune Personaleenheder Udlån ekskl. Udlån ekskl.
fornyelser fornyelser/

personaleenhed

Nordfyn 14,7 139.919 9.518 
Horsens 49,4 469.531 9.505 
Tønder 18,7 176.935 9.462 
Vejle  87,8 826.585 9.414 
Halsnæs 19,0 177.921 9.364 
Skive 27,8 256.684 9.233 
Syddjurs 22,2 204.717 9.221 
Glostrup 18,0 162.962 9.053 
Lolland 25,2 225.797 8.960 
Ærø 4,2 37.582 8.948 
Guldborgsund 47,0 420.383 8.944 
Sønderborg 52,0 464.353 8.930 
Ballerup 48,5 430.060 8.867 
Lyngby-Taarbæk 47,5 420.411 8.851 
Køge 44,4 391.684 8.822 
Hillerød 34,6 294.734 8.518 
Randers 68,1 577.700 8.483 
Aalborg  158,3 1.318.952 8.332 
Gentofte  99,5 821.461 8.256 
Rødovre 30,2 248.271 8.221 
Ikast-Brande 19,3 157.995 8.186 
Kerteminde 13,9 112.391 8.086 
Frederiksberg 80,9 652.666 8.068 
Kalundborg 27,3 219.434 8.038 
Greve 34,0 272.715 8.021 
Fredericia 30,3 242.059 7.989 
Herlev 21,8 171.326 7.859 
Odense  142,6 1.108.404 7.773 
Hvidovre 55,0 421.587 7.665 
Langeland 9,5 70.611 7.433 
Fredensborg 34,2 254.120 7.430 
Esbjerg   79,1 587.124 7.423 
Brøndby 24,1 170.968 7.094 
Tårnby 49,0 345.307 7.047 
Ishøj 18,7 131.059 7.009 
Høje-Taastrup 41,1 286.092 6.961 
Frederikshavn 41,2 273.482 6.638 
Billund 25,0 157.471 6.299 
Thisted 36,5 229.645 6.292 
Gladsaxe 81,0 508.023 6.272 
Roskilde  120,2 750.841 6.247 
Helsingør 87,6 538.366 6.146 
Dragør 15,1 88.726 5.876 
Odsherred 34,3 196.585 5.731 
Vallensbæk 13,5 69.926 5.180 
Albertslund 44,4 218.094 4.912 
Næstved 80,1 366.210 4.572 
Læsø 1,0 4.327 4.327 

Sum 3.866,9 35.445.654 9.166
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sisk læringsrum, en oplevelsesorienteret tilgang til skønlittera-
tur og anderledes undervisere/formidlere. 
Alt i alt har vi i løbet af en uge haft over 200 unge mellem 16 og
25 år på biblioteket til en fin litteraturoplevelse, og det er vel at
mærke ALLE de unge – også dem, der normalt aldrig sætter de-
res fod på biblioteket eller læser skønlitteratur. 80% af de ad-
spurgte unge fra HF svarede nemlig, at de sjældent eller aldrig
læser skønlitteratur og 42% af STX-eleverne gav samme ned-
slående svar. 

Hvad synes lærerne?

Lærergruppens tilbagemelding var mere bredspektret. I forhold
til at fastholde særligt de svagere elever betones vigtigheden af
nye læringsmetoder, som biblioteket byder ind med, ligesom
den værtskabelige tilgang til de unge mennesker er af betydning
for elevernes åbenhed.
På spørgsmålet om hvorvidt kanonforfatterne kunne vinges af i
læreplanen, udtrykker lærerne forskellige holdninger. Bl.a. den
del af forløbet blev naturligvis redigeret inden publiceringen af
forløbene, så de publicerede forløb imødekommer alle lærere.
Generelt er holdningen, at biblioteket ikke kan eller skal overta-
ge danskundervisningen, men at der er oplagte muligheder i
forhold til en understøttende rolle. Pointen er, at vi skal kom-
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Slots- og Kulturstyrelsesprojektet Ny Læring barslede i juni
med otte læringsforløb Ny Læring på Gyldendals litteratur-

portal. Og rapporten Biblioteksdidaktik – hvorfor, hvad og hvor-
dan? Koncepter og læringsforløb er ifølge en ekspertvurdering
fra Syddansk Universitet banebrydende og kan danne grundlag
for nye typer læringsforløb til ungdomsuddannelserne og folke-
skolens overbygning. Rapporten er frit tilgængelig i Slots- og
Kulturstyrelsens projektbank under Ny Læring.
På Silkeborg Bibliotekerne har vi med Ny Læring udvidet det
traditionelle repertoire af søgekurser med læringsforløb, der
trækker på og nytænker en anden velkendt bibliotekarisk disci-
plin, nemlig litteraturformidlingen.

Hvad synes de unge?

Et læringsforløb om kanonlitteratur blev skabt i et samarbejde
mellem skole og bibliotek – til glæde for eleverne, som tog rigtig
godt imod det.
80% af HF-eleverne og 98% af STX-eleverne var tilfredse eller
meget tilfredse med, at undervisningen foregik både som
danskfaglig undervisning på skolen og biblioteksfaglige work-
shops på biblioteket. 80% af HF-eleverne og 92% af STX-elever-
ne synes, det var engagerede at arbejde med det faglige indhold
på biblioteket – netop fordi biblioteket tilbød et anderledes fy-

B I B L I OT E K  &  L Æ R I N G

Bibliotekernes arbejde med at udvikle biblioteksrelateret læring og nye
læringsrum har med Ny Læring bevæget sig ind i en ny kvalitetsfase med øget
fokus  på at styrke koncepter, læringsforløb og kompetencer specielt rettet
mod unge. Silkeborg rapporterer om initiativerne. 

NY LÆRING 
EN SMELTEDIGEL AF LÆRING, 
FORMIDLING, KULTUR OG UNGE
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Betydningen af at levere et kvalificeret og professionelt lærings-
forløb understreges af en ledelsesambition om at udvikle muli-
ge forretningsmodeller for læringsydelserne, som sikrer, at vi
vitterligt også har ressourcer til at levere varen. Og at den vare,
vi leverer, modsvarer prisen!

Fra projekt til drift

Nu skal Ny Læring omsættes til drift ikke kun i Silkeborg, men
også på andre biblioteker. I projektperioden er der ekstra timer
og økonomi til at udvikle, noget som hverdagen desværre ikke
byder på. Gyldendal-Uddannelse.dk’s tilstedeværelse i publice-
ringsdelen af projektet har i den grad løftet kvaliteten af hele
projektet. De læringsforløb, der er kommet ud af det, er gen-
nemført essentielle, og at de er med i Gyldendals katalog er en
vigtig blåstempling. Derudover er de synlige for de mange tu-
sinde lærere og elever, der dagligt arbejder med Litteraturporta-
len. 
Forløbene og didaktikken ligger altså klar – frit tilgængelige.
Centralbibliotekerne udbyder i efteråret et intro-webinar og
derudover kurser i forløbenes metoder og genstandsfelter. For-
løbene kan med fordel genbruges i flere klasser og flere år. Så
forudsætningerne for drift er der – resten er op til de enkelte
biblioteker.

Silkeborg Bibliotekerne (projektansvarlige), Herning Bibliote-
kerne og Aarhus Kommunes Biblioteker står bag projektet. Ny
Læring er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingsmidler og Un-
dervisningsministeriets Udlodningsmidler.
Biblioteksformidlere, uddannelsesbibliotekarer, lærere og kon-
sulenter fra hele landet har gratis bidraget til Ny Læring på Lit-
teraturportalen. Se mere på litteraturportalen.gyldendal.dk i
menupunktet Ny Læring.

INGE KRING 
publikumschef

CECILIE LASKIE 
projektleder

Silkeborg Bibliotekerne

Fotos: Rasmus Kradrup

plementere skolernes undervisning og ikke være dårlige kopier
af lærerne. Med andre ord: Vi skal italesætte vores egen biblio-
teksdidaktik og fortsætte den professionelle dialog med skoler-
ne, som der er åbnet op for med projektet.

Nye læringsrum, samarbejdspartnere og erfaringer

Der ligger altså et strategisk potentiale i at udvikle bibliotekets
læringstilbud, som på én gang trækker på folkebibliotekets litte-
ratur-DNA og samtidig udfordrer formidlingsdisciplinen mar-
kant.
De unge er glade for at komme på biblioteket og opleve Spoken
Word, Shared Reading, litterære udstillinger, digitale værker, lit-
terære makerspaces osv. Med andre ord: Oplevelseslitteratur.
Bibliotekerne ønsker flere unge på bibliotekerne, at højne de
unges litteraturglæde, højne kendskabet til biblioteket som mo-
derne kulturhus og at bidrage til de unges dannelsesproces. Vi
har nu otte publicerede forløb grydeklar og frit tilgængelige til
biblioteksformidlere og lærere, der ønsker at lave fælles forløb. 

Undervejs har vi selvfølgelig gjort os mange erfaringer – også om
den tværorganisatoriske samarbejdsproces. Et strategisk mål
har været at udvikle og konceptualisere en læringsydelse, som vi
kan bruge i storskala over for eksempelvis alle 1. g klasser. Pro-
jektet har lært os vigtigheden af at indtænke det tværfaglige
samarbejde såvel på det operationelle medarbejderniveau som
på det strategiske ledelsesniveau i både skole og bibliotek. Det
sidste for at sikre, at samarbejdet ikke bare beror på enkeltper-
soner, men at der gives rum og tid for medarbejdergrupperne til
reel samskabelse af indhold og metoder i læringstilbuddene.

Vi har også lært, hvor afgørende – og svært – det er at kunne ita-
lesætte den bibliotekariske faglighed ind i partnernes faglige
kontekster. At kunne udvikle og professionalisere den ved tileg-
nelse af didaktiske værktøjer samt ved en løbende praksis-
træning. Det har været af stor værdi, at projektlederen med
kompetence som formidler, gymnasielektor og didaktiker har
fungeret som ‘oversætter’ mellem skole- og biblioteksverden og
iøvrigt også givet anledning til nye faglige profiler, når vi rekrut-
terer. I et fremtidigt professionelt samarbejde er det afgørende,
at vi har et dybere kendskab til partnernes faglige domæne og
mestrer sproget.

B I B L I OT E K S D I DA K T I K
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SA M TA L E SA L O N E R
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Samtalesaloner er det nye sort. En sam-
talesalon er i bund og grund et ufor-

melt møde mellem mennesker med fokus
på den gode samtale. Den kan omfatte få
eller flere deltagere. I et hektisk samfund
og travle hverdage med sociale medier og
mediernes envejskommunikation er der
tilsyneladende opstået en trang til at mø-
des ansigt til ansigt og fordybe sig i nogle
af livets væsentlige spørgsmål. 

Samtalen er struktureret og styres af en
vært, der har til opgave at sammensætte
og løbende blande samtalegrupperne,
udforme samtalespørgsmål samt styre

slagets gang rent praktisk, så alle får en
god samtaleoplevelse. 

Samtalesaloner – med et twist

I 2015 fik Viborg Bibliotekerne midler fra
Udviklingspuljen under Slots- og Kul-
turstyrelsen til at afprøve samtalekoncep-
tet på nye måder. Det nye var, at vi skulle
arbejde med specifikke målgrupper. Mål-
grupper, som erfaringer og undersøgelser
viser, ikke er kernebrugere på biblioteket.
Vi eksperimenterede også med at lægge
den traditionelle samtalesalon sammen
med andre tilbud, f.eks. et foredrag eller
oplæg, og flyttede arrangementet langt

VIGTIGE 
SAMTALER 
TIL EN 
TRAVL TID
Viborg: Samtalesalon en
ny vej til at nå andre end
kerne-brugerne. 

væk fra bibliotekets institutionelle ram-
mer blandt andet til caféer, iværksætter-
miljø og kunstnerhjem.

Hvad fik deltagerne med hjem?

Jobsøgende og travle iværksættere var de
to udvalgte målgrupper. Hypotesen var,
at de jobsøgende fik et frisk pust, bedre
livskvalitet og inspiration i hverdagen,
mens iværksætterne fik mulighed for at
møde andre iværksættere og skabe net-
værk med et større nærvær. 
Resultaterne var gode. De jobsøgende fik
følgende med hjem: Gode snakke, hygge-
lig dag, spændende oplevelse, udvidelse
af netværk, input til jobsamtaler, mere
åben tilgang til nye mennesker. Udbyttet
for iværksætterne var: Gode oplæg, mø-
det med sjove mennesker, begejstring og
engagement, inspiration til nye måder at
møde mennesker på, kærligt skub til at
tro på (iværksætter)drømmen.

Noget, alle kan arbejde med

Samtalesalonerne har haft en positiv ef-
fekt hos de deltagende, men også internt
på biblioteket. Der er ingen tvivl om, at
samtalesalon-konceptet kan tilpasses og
indgå i mange forskellige sammenhænge.
Det stiller ikke så mange nye krav til den
enkelte biblioteksmedarbejder, der skal
facilitere salonerne. Samtalerne klarer jo
sig selv. Det hjælper naturligvis på tro-

Samtalesalon på hovedbiblioteket: 
Helle Bjørnskov og Tove Hald.
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værdigheden og engagementet hos delta-
gerne, hvis man som vært selv tror på
værdien af gode samtaler. At de beriger
og bringer nærvær i menneskers liv. Alle
med lyst til at møde mennesker i øjenhøj-
de og sætte dem sammen på tværs af skel
kan kaste sig ud i denne arrangementsty-
pe. 
Selvom salonerne kan være en udfordring
at sælge isoleret set, er arbejdet med sam-
taler meget meningsfyldte og relevante
for folkebibliotekerne. Samtalen er en
muskel, der skal trænes, ellers bliver den
slap og doven. Det forpligter at møde an-
dre mennesker ansigt til ansigt. Dermed
slutter vi af på den helt store klinge: Sam-
talelystne borgere har altid været en vig-
tig forudsætning for vort demokrati. Og
nå ja folkebibliotekerne har vistnok en
forpligtelse i den retning...
Der er mange gode perspektiver i store og
små samtaler på tværs fagligheder og kul-
turforskelle. Mødet mellem mennesker er
et hit – og biblioteket er/kan blive om-
drejningspunktet for en ny måde at mø-
des og tale sammen.

LISBETH BACH SØRENSEN
bibliotekar

KATHRINE SØRENSEN BECH
bibliotekar

Viborg Bibliotekerne

Fotos: Viborg Bibliotekerne

Miks Musikanbefalinger

Musikken lever flere steder i bibliotekerne et
lidt diskret og skjult liv. Men ikke i Randers.
Selv om hovedbibliotekets samling af musik
har mistet lidt synlighed med ny placering i
underetagen, lever den i bedste velgående
og rummer stadig masser af gyldne musik-
oplevelser, lover musikformidler Mik Steg-
ger randrusianerne i efterårsnummeret af
bibliotekets gode informationsmagasin Nye
Sider. Ikke alene i form af noder og musik-
biografier, men også på CD, LP, DVD og Blu-
ray. I bladet kan brugerne også finde tre af
Miks aktuelle musikanbefalinger, som
spænder lige fra rock og hiphop over jazz til
klassisk. Nemlig: Den sorte skoles Indians &
Cowboys, Gerard Presencers Groove Travels
og Satiesfactions – promenades with Erik Sa-
tie.

Fokus på musikbibliotekets udvikling

Biblioteket satser også på anden vis på mu-
sikken. Blandt de imponerende 13 projekter
man aktuelt deltager i er f.eks. et musikpro-
jekt sammen med Aalborg Bibliotekerne.
Musikbibliotekerne og musik-bureauet VO-
LUME har indledt et samarbejde, som skal
styrke musikbibliotekernes relevans og posi-
tion nationalt. For som det hedder i projekt-
beskrivelsen: “Vilkårene for musikbibliote-
kerne har ændret sig markant de seneste år,
og bibliotekerne er udfordrede på, hvordan

Fortællesalon hos Susanne.

Randers: Musik skal der til!

Musik og glade dage er ikke et særsyn på Randers Bibliotek. Her fra et brag af en vinterferiekoncert for de 3-10 åri-

ge i år: Stine Michel og EventyrOrkestret på biblioteket.

musikken formidles bedst muligt til borger-
ne.” Projektet udvikles med støtte fra Slots-
og Kulturstyrelsens udviklingspulje og skal
undersøge, hvordan musikbibliotekerne bli-
ver relevante for det omkringliggende mu-
sikliv og for den yngre musikforbruger i alde-
ren 15-30 år. Med to forskellige målgrupper
skal projektet være med til at definere, hvor-
dan biblioteker i fremtiden kan arbejde med
musikformidling i både fysiske og digitale
rum. Projektet supplerer på den vis styrel-
sens eget store aktuelle musikprojekt om en
national indsats på musikområdet for folke-
biblioteker.

Spil Dansk Ugen

I hele uge 44 spiller Randers Bibliotek i øvrigt
dansk musik med afsæt i den landsdækken-
de Spil-Dansk-kampagne. Biblioteket læg-
ger ud med en særudgave af bibliotekets lyt-
teklub Klub Klassik. Siden følger bl.a. danske
sange ved Randers Sangskriverværksted og
et stort arrangement med Spil Dansk-reper-
toire med kommunens skoleelever.

Fra mandag den 31. oktober til søndag
den 6. november markerer mange andre af
landets biblioteker dansk musik. Find nær-
mere information på de enkelte bibliotekers
hjemmesider og Facebook.

/HN
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Den italienske afdeling af det internationale selskab for bør-
nelitteratur, IBBY, påbegyndte i 2012 et projekt, der skulle

skabe en samling af ordløse billedbøger fra hele verden. Målet
var i første omgang, at samlingen skulle bruges til at skabe et lil-
le børnebibliotek på den italienske ø, Lampedusa, der i de sene-
ste år har været en af de vigtigste transitdestinationer for flygt-
ninge og illegale immigranter, der kommer til Europa via Nord-
afrika. Øen ligger 113 kilometer fra Tunis og lidt længere fra Li-
byen. Tusindvis af flygtninge, herunder mange børn, er druknet
i forsøget på at nå øen. Ruten er dermed en af verdens farligste.
Der er 6000 faste indbyggere på øen, der før IBBYs initiativ ikke
havde noget bibliotek. Så selvom idéen i første omgang var at gi-
ve et tilbud til de mange flygtningebørn, så var biblioteket også
en håndsrækning til øens egne børn. 

Billedsproget bygget broer

Idéen med de ordløse bøger er naturligvis, at børnene har mu-
lighed for at forstå dem på tværs af forskellige sprog, og at de
kan bygge bro over kulturelle og andre forskelle. Der var især in-
teresse for at finde billedbøger, der er særligt rige i deres bil-
ledsprog. Bøgerne skal også gerne fortælle historier, som børne-
ne kan relatere til deres egne ofte traumatiske oplevelser, eller
som kan hjælpe dem med at drømme og fantasere. 

En kernesamling på godt 120 titler fra tyve forskellige lande på
fire kontinenter blev indsamlet. En jury udvalgte en æresliste på
ti bøger, der i særlig grad kan appellere. Det er velkendte bøger
som Ray-mond Briggs Snemanden, om snemanden, som bliver
levende, og som bliver inviteret inden for hos drengen, der byg-
gede den og truer med at smelte under de nye forhold. Eller
Shaun Tans Rejsen om en mand, der forlader kone og barn i en
fattig by i sin søgen efter noget bedre. Eller Jerry Pinkerts billed-
fortælling af Æsops fabel om løven og musen, der redder hinan-
den. Der er også en dansk billedbog på listen, Bente Olesen
Nyströms Hr. Alting om en fantasifuld og forunderlig rejse, for-
talt i et næsten surrealistisk billedsprog.

Magien omkring Silent Books

Tilbuddet blev en øjeblikkelig succes. Der blev arbejdet med for-
tællearrangementer med bibliotekarer og frivillige. En bibliote-
kar, der har erfaringer fra Lampedusa siger, at du kan begynde
med at vælge en bog og vise den til fra to til tyve personer, bille-
de for billede. Du behøver ikke sige noget, men deltagerne kan
kommentere. Når bogen er vist, kan du bede om et ord om bo-
gen. Denne enkle metode sætter let gang i yderligere samtale.
Biblioteket har afholdt fortællearrangementer med op til tusind
børn og unge som deltagere. En lang række lande arbejder nu
med konceptet med tekstløse billedbøger.

Nu også i Norden

I Sverige startede IBBY sidste efterår et projekt, hvor målet var at
udvikle metoder til at arbejde med Silent Books i samarbejde
mellem folkebiblioteker og flygtningelejre i Sverige. Projektet
støttes både af Kulturrådet og Svensk biblioteksförening. Det
har foreløbig resulteret i udgivelsen af en pjece, der giver tips til,
hvordan man kan arbejde med mediet (http://ibby.se/2016/03/
22/silent-books-nu-finns-handboken-har/) og i udvælgelse af
en række kommuner, der afprøver metoderne. Der er også ud-
arbejdet en liste med titler, der er særlig velegnede til svenske
forhold.

JENS THORHAUGE
jensthorhauge.dk

scandinavianalliancegroup.com

Tekstløse bøger – et stærkt tilbud til flygtningebørn. Og andre.

Ny biblioteksservice breder sig til Norden.

Silent Books og børnebiblioteket på Lampedusa

Fra denne undseelige biblioteksbygning arrangeres der bogmøder og fortællear-
rangementer for tusindvis af flygtningebørn efter Silent Books-konceptet.

Foto: anordestdiche.com
.
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Sverige. Efter ihærdige øvelser ved regnestokken har Skattebe-
talarnas Förening fundet ud af, at der på de svenske  folkebiblio-
teker kan spares 337 mio. kroner årligt eller 6% af de samlede ud-
gifter, hvis en række af de tilbud og aktiviteter, som foreningen
betragter som unødige eller noget den enkelte borger selv må be-
tale, skrælles væk.

I en kommentar til foreningens forslag gør Svensk Biblioteksföre-
nings formand, Calle Nathanson, opmærksom på, at de kommu-
nale udgifter til kultur i dag kun udgør 2,5% af de samlede udgif-
ter, og at bare 1% går til bibliotekerne, og at antallet af biblioteker
indenfor de sidste 10 år er reduceret med 176. Samt at udspillet
fra Skattebetalarnas Förening  uvægerligt vil betyde indskrænk-
ninger af åbningstiderne og af den i forvejen skrabede beman-
ding. Hvilket bl.a. vil betyde færre af borgerne højt værdsatte ak-

tiviteter som eventyrtimer, in-
ternetkurser og sprogcafeer og
andre læsefremmende tilbud.
Det er bekymrende, at Skatte-
betalarnas Förening demon-
strerer et så snævert syn på vi-
den, læsning, dannelse og bor-
gernes muligheder for at søge
information”, slutter Calle Na-
thanson. “Bibliotekerne hører
definitivt til velfærdens kærne,
og de er mere end nogensinde
nødvendige.”

E-bogspriser under pres

Canada. Både i Danmark og i flere andre lande er bibliotekerne
og deres organisationer optaget af at få fuld adgang til e-bøger.
Uden restriktioner fra forlagenes side og vel at mærke til rimelige
priser. Derfor vakte det også udelt begejstring, da generaladvoka-
ten ved EU-domstolen i juni i år i en erklæring til domstolen ud-
talte, at udlån af e-bøger burde sidestilles med udlån af trykte
bøger, og biblioteksverdenen venter nu spændt på, hvad udfaldet
bliver i den sag, den hollandske biblioteksforening har rejst ved
domstolen mod e-bogsbranchens overspændte kurs overfor bib-
liotekerne.
Går vi til den anden side af Atlanten, til Canada, er der også frem-
gang at spore. Det konsortium for Fair Ebook Prices, som etable-
redes sidste år (omtalt i DB, 4/15)har nu tilslutning fra 30 store
biblioteker, og bestræbelserne på at få e-bogsforlagene til ikke at
spænde ben for bibliotekernes ønske om at tilgodese borgernes
ønsker i forhold til det nye medie og reducere deres priser har bi-
draget til, at Penguin Random House – en af de store aktører på e-
bogsmarkedet – nu har skruet dets priser betragteligt ned i både
Canada og USA. Samtidig har forlaget indført mere fleksible li-
censordninger for bibliotekerne. 

For 337 millioner mindre biblioteksvæsen

“
Sagt af Gyldendals litterære direktør, Johannes Riis 
I Politiken 30.7.16.

Når vi hælder så mange penge i de offentlige 
kulturinstitutioner, bør de også tage hånd om

kvaliteten. Der tænker jeg ikke mindst på Danmarks
Radio og bibliotekerne; jeg kan simpelthen ikke forstå,
at det skulle være så svært at gøre sig større umage for
at formidle kvalitet frem for kvantitet. At man kun må-
ler bibliotekernes succes efter, hvor mange, der kom-
mer i lokalerne, og DR’s succes efter share og seertal.

Nu kommer biblioteksrobotterne

Singapore. Så bliver det igen muligt i kraft af den teknologiske
udvikling at reducere bibliotekernes bemanding uden at det til-
syneladende går ud over det kvalitative serviceniveau. I hvert
fald hvis det står til det Singapore-baserede Agency for Science,
Technology and Research (A*STAR) og de virksomheder, der
producerer de af forskere ved A*STAR’s Institute for  Infocomm
Research udviklede biblioteksrobotter.
Blandt de opgaver, robotterne helt eller delvist kan overtage, er
en række forholdsvis simple rutiner som søgning og sortering af
bøger og registrering af, hvad der er forsvundet af bøger eller
fejlplaceret på reolerne (hylderevision). Opgaver, som for en
stor dels vedkommende kan igangsættes, når biblioteksperso-
nalet går hjem, og løses i løbet af natten. Og ifølge de gennem-
førte test til en fejlprocent på bare 1. Noget selv den dygtigste
medarbejder sjældent kan lande på.

Det nye, 14.500 m2 store centralbibliotek i Halifax, Nova Scotia – tegnet af arkitektfirmaet
Fowler Bauld & Mitchell i samarbejde med danske schmidt hammer lassen – er blandt
de kanadiske biblioteker, der bakker op bag kampagnen for Fair Ebook Prices. 

Foto: Svensk Biblioteksförening
Foto: schm
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