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September 2014 
 

Danmarks Biblioteksforening har nedsat udvalget ”Bibliotekerne – indgangen til det digitale 
samfund”. Udvalget har 9 medlemmer. 
 
 
FORMÅL 
 

 Arbejde for at sikre folkebibliotekernes fortsatte rolle som uafhængige public service 
institutioner for folkeoplysning – også i en digital tidsalder 

 Arbejde for at alle borgere får fri og lige adgang til digitale ressourcer, uanset hvor de 
bor 

 Bidrage til afklaring af folkebibliotekernes digitale formidlingsvilkår og arbejde for at 
der opnås en overensstemmelse imellem kulturpolitiske målsætninger og lovgivning – 
herunder ophavsret i en digital virkelighed 

 Arbejde for at bibliotekerne konsolideres som den digitale indgang til samfundet, også 
for de borgere, der ikke er digitale 

Se yderligere i DBs virksomhedsplan om emnet 

INDSATSOMRÅDER 
 

 Bibliotekets rolle i digital dannelse 
o Skabe en definition af hvad digital dannelse betyder i en 

folkebibliotekskontekst, og hvad det indeholder ud over kompetencer 
o Arbejde på at afdække bibliotekernes opgave i forhold til at styrke Danskernes 

Kompetencer (og læsefærdigheder generelt) ud fra SFI rapporten Danskernes 
Kompetencer  
 

 Borgernes adgang til digitale materialer og informationer 
o Skabe en definition af biblioteksbegrebet ”fri og lige adgang” i en digital 

tidsalder  
o Ophavsretsloven; i forhold til indkøb og udlån af fysiske materialer har 

bibliotekerne en undtagelse ift. ophavsretten. Hvordan kan denne udvikles til 
at omfatte digitale materialer? 

o At se på den internationale udvikling i digitale udlånsmodeller og 
ophavsretslovgivninger med udgangspunkt i EBLIDA-arbejdet om emnet 

o At afdække fordele og ulemper ved forskellige modeller for udlån af digitale 
materialer, herunder anbefalinger af hvilken type friktion der foretrækkes.  
 

 Bibliotekets rolle som borgernes indgang til det digitale samfund 
o Mellem ½ og 1 mio. borgere henvender sig årligt på biblioteket for at få hjælp 

til digitale selvbetjeningsløsninger. Udvalget vil arbejde på beskrivelser af, 
hvordan bibliotekerne kan medvirke til at konceptudvikle både de digitale 
løsninger og den fysiske borgerbetjening i en empowerment-tankegang.  

o Udvalget vil i første omgang skabe et overblik over de mange forskellige typer 
brugerundervisning, der finder sted på de danske folkebiblioteker. Dette kan 
tilvejebringes i samarbejde med f.eks. Kulturstyrelsen, 
Digitaliseringsstyrelsen, Borgerservice Danmark, Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker og andre, der beskæftiger sig med området. 

http://www.db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-samfund
http://www.db.dk/virksomhedsplan/indgang-digital
http://www.sfi.dk/danskernes_kompetencer-7149.aspx
http://www.sfi.dk/danskernes_kompetencer-7149.aspx
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o Udvalget vil udarbejde anbefalinger for hvordan fremtidens offentlige 
borgerbetjening og borgerservice kan udvikles, ud fra en række af de 
projekter, som der arbejdes med i sektoren. Disse anbefalinger kan laves som 
oplæg til debat eller udsendes som hæfte.  

 
 
Det blev besluttet, at oversende MÅL – RAMMER – HANDLING til FU og på møde i 
november arbejde med yderligere konkretisering som kan udmøntes i workshop på årsmødet 
den 16. - 17. april 2015. 


