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Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg 

 

Status september 2013 

 

Formanden for Digitaliseringsudvalget anbefaler at det planlagte møde i 

Digitaliseringsudvalget 20. september aflyses, da det ikke er muligt at samle et 

beslutningsdygtigt udvalg. 

 

Det foreslås i stedet, at der laves en skriftlig status på udvalgets arbejde og fremtidige 

anbefalinger. Udvalget er meget velkomne til at kvalificere denne status, som vi har lavet et 

udkast til. 

 

Overoverordnet anbefales det, at DB fortsat har stort fokus på området, hvor erfaringen viser 

at meget af biblioteksdebatten er centreret om digitaliseringen og de emner udvalget har 

beskæftiget sig med.  Dog skal det bemærkes at Digitaliseringsudvalget fungerer som et 

politisk underudvalg for DB, og på så aktuelle emner som digitalisering og ophavsret 

overlapper udvalget på afgørende områder forretningsudvalgets virke. Erfaringen viser på den 

baggrund at mange af digitaliseringsudvalgets oplæg og dagsordner er blevet optaget og 

gennemført af DB forretningsudvalg, som har en højere mødefrekvens end det har været 

muligt for Digitaliseringsudvalget.  

 

Det anbefales derfor at FU overvejer hvordan fokus på digitaliseringen fastholdes og hvordan 

rådgivere tilknyttes, i forbindelse med implementeringen af den nye struktur og valget til de 

styrende organer i foråret 2014. 

 

Digitaliseringsudvalgets udspil og referater kan ses på www.db.dk/digitaliseringsudvalget  

 

Herunder ses en kort status på Digitaliseringsudvalgets arbejde:  

 

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) 

Digitaliseringsudvalget har løbende diskuteret udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek. 

Bl.a. er det på initiativ af Digitaliseringsudvalget at der er blevet udarbejdet beskrivelsen 

Danmarks Digitale Bibliotek - kort og godt.pdf  

 

Senest har udvalget anbefalet at fortsætte dialogen med KL og Kulturministeriet med henblik 

på at lave en fælles konference i efteråret 2013, afhængig af hvordan processen forløber. Det 

har ikke været muligt at finde interesse for en sådan konference uden for DB, i stedet har der 

været ført en aktiv dialog på administrativt niveau.  
 

Politisk har forretningsudvalget drøftet sagen løbende og senest har DB’s formand udsendt 

kritisk pressemeddelelse om sagen http://www.db.dk/artikel/mens-vi-venter-p%C3%A5-

danskernes-digitale-bibliotek, hvorefter der er optaget en dialog med KL og aftalt møde 

mellem formand, direktør og repræsentanter for KL.  

 

Der er også optaget en dialog med formanden for koordinationsgruppen i DDB, med henblik 

på at skabe et fælles dialogmøde, med politisk deltagelse.    

 

E-bogen og licenserne 

Borgernes adgang til e-bogen via bibliotekerne har været et andet vigtigt indsatsområde for 

Digitaliseringsudvalget og der har løbende været en dialog med bibliotekernes forskellige 

http://www.db.dk/digitaliseringsudvalget
http://www.db.dk/artikel/mens-vi-venter-p%C3%A5-danskernes-digitale-bibliotek
http://www.db.dk/artikel/mens-vi-venter-p%C3%A5-danskernes-digitale-bibliotek
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initiativer. Det naturlige fokus har været eReolen som en samlet løsning, som 

Digitaliseringsudvalget har bakket aktivt op bag. 

Digitaliseringsudvalget var aktive i at skabe et  dialogmøde mellem bibliotekernes digitale 

tjenester og alle aktørerne på markedet i september 2012.  Læs om mødet her Frugtbar dialog 

om digitale løsninger 

Mødet var med til at nuancere de udfordringer, der ligger i at kunne tilgængeliggøre gode 

digitale musik-, film- og e-bogs løsninger, dels så bibliotekerne fremover kan leve op til 

forpligtelsen om at stille materialer til rådighed for borgerne, dels så de kommercielle aktører 

sikres en rimelig indtjening i markedet.  

Desværre havde mødet ikke den ønskede effekt og efterfølgende brød aftalerne på e-

bogsmarkedet sammen, således at der i dag ikke findes én samlet løsning, men flere 

forskellige tilbud, hvilket betyder et uens tilbud til borgerne afhængig af hvilken kommune de 

bor i. 

Digitaliseringsudvalgets arbejde har dannet grundlag for udarbejdelse af DB Digitale 

biblioteksprincipper som fastslår at digitale og fysiske biblioteksudlån skal sidestilles. Disse 

blev præsenteret på årsmødet i 2013 og danner baggrund for den fremtidige debat om de 

digitale tilbud i fremtidens biblioteker. 

På den baggrund kan konstateres at digitaliseringen er et særdeles hot emne i bibliotekerne og 

for samfundet. Derfor foreslås det, at DB fortsat prioriterer emnet og sætter fokus på 

digitaliseringen i landets biblioteker og betydningen for samfundet og den enkelte borger. 

Men at den fremtidige organisering overvejes, i forbindelse med implementeringen af den nye 

struktur og valget til de styrende organer.   

 

Formand for DB Digitaliseringsudvalg 

Steen B. Andersen 
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