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Bibliotekerne skal, for at opfylde deres formål, stille alle medier til rådighed. Også de digitale 
bibliotekstilbud jf. intentionerne i Lov om biblioteksvirksomhed (vedtaget i 2000). 
 

Folkebibliotekernes formål og virksomhed 

§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at 

stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende 

materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. 

 
Den fri låneret skal således gælde både fysiske og digitale værker. Konkret skal folkebibliotekerne 
derfor arbejde for at stille digital musik, e-bøger, e-film m.v. til rådighed på linje med de fysiske 
materialer.  
 
Bibliotekernes public service forpligtigelse kan ikke gradbøjes, og DB vil i sit arbejde stræbe efter 
at alle borgere i Danmark stilles lige i forhold til adgang til bibliotekstilbuddet gennem følgende 
principper.  
 
Principper for bibliotekernes digitale formidling 
Fri og lige adgang til relevante kultur- og informationsressourcer for borgerne skal holdes i hævd 
– også på e-området. Det betyder: 
 
At biblioteket kan stille opdaterede og aktuelle digitale værker til rådighed for borgerne.  
 
At biblioteker frit kan udvælge og købe digitale materialer på et frit marked. 
 
At bibliotekets brugere får adgang til alle offentliggjorte formater jf. bibliotekslovens §19 om 
vederlagsfrihed. 
 
At rettighedshaverne får kulturstøtte (biblioteksafgift) sådan, at deres værker er tilgængelige via 
bibliotekerne. 
 
At der skabes gennemsigtighed i forretningsmodellerne på det digitale marked og ikke påtvinges 
bibliotekerne fordyrende administrative processer. 
 
At der skabes én samlet national løsning under Danskernes Digitale Bibliotek i forhold til de 
digitale materialer og e-ressourcer. At alle eksisterende udspil betragtes som forsøg og senest 
skal evalueres med udgangen af 2014. 
 
At der på europæiske og internationale plan til stadighed arbejdes på, at afhjælpe væsentlige 
uhensigtsmæssigheder i ophavsretslovgivningen, i forbindelse med e-ressourcer. 
 
 
Vedtaget Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalg - 13. marts 2013 


