
 
 

4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek  

Initiativets indhold 

De digitale ressourcer er i dag en vigtig del af bibliotekernes virksomhed og de digitale kanaler 

er tilsvarende et omdrejningspunkt for bibliotekernes formidling.  

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020 ”Lokal og Digital” indeholder en 

ambition om, at folkebibliotekerne har et attraktivt digitalt tilbud til borgerne gennem en lokal 

forankret digital indgang, hvor borgeren oplever sammenhæng til andre relevante lokale tilbud 

i både det fysiske og det digitale rum.   

  

Folkebibliotekerne har en veludviklet tradition for at samarbejde om fælles løsninger, og i 

mange tilfælde også med de øvrige dele af biblioteksvæsenet. Med den digitale infrastruktur i 

regi af den fællesoffentlige virksomhed DBC og med det fællesoffentlige samarbejde 

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) skabt i begyndelsen af sidste strategiperiode, hvor alle 98 

kommuner deltager, er der da også et godt fundament for at indfri ambitionen.   

  

Initiativet har flere spor:  

  

Spor 1: Der gennemføres en indsats for, at de lokale digitale indgange til folkebiblioteket kan 

samle alle folkebibliotekernes tilbud, og så brugerne har adgang til alle udlånsressourcer. 

Borgerne vil således ikke skulle benytte bibliotekets tilbud på forskellige platforme. Samtidig 

skal omfang og kvaliteten af de mobile adgange udvides og bibliotekernes tilbud skal kunne 

synliggøres andre steder på nettet i overensstemmelse med den fællesoffentlige vision om, at 

det offentlige møder borgerne der, hvor borgerne færdes i det digitale univers.  

  

Spor 2: Der kan være et uudnyttet potentiale i at undgå, at kommunerne har unødigt dyre 

dobbelt licenser (fx både på biblioteket og folkeskolen) til digitale ressourcer. Der gøres en 

indsats for at kortlægge dette. Hvis der viser sig at være et potentiale gøres der en indsats for 

at optimere forhandlingen af licenser på tværs af sektorerne. Ligeledes undersøges 

mulighederne for at udbrede bibliotekernes fælles administrationssystem for licenser til digitale 

ressourcer (DDB’s ERMS).   

  

Spor 3: I regi af brugerportalsinitiativet er kommunerne i færd med at implementere 

læringsplatforme på alle landets folkeskoler. Læringsplatformene skal give nem adgang for 

elever og det pædagogiske personale til at fremsøge ikke alene læringsforløb og digitale 

lærermidler, men kan med fordel også give overblik over og adgang til andre relevante videns- 

og læringsressourcer, herunder i bibliotekssektoren. Der gennemføres en indsats, der sikrer 

dette samspil, og det undersøges i den forbindelse, om søgekomponenter eller anden digital 

infrastruktur på biblioteksområdet, fx i regi af DBC kan integreres eller genbruges i regi af 

folkeskolen.   

  

Spor 4: Det nye fælles bibliotekssystem for administration af bibliotekernes fysiske materialer, 

som 95 kommuner har tilsluttet sig gennem et fælles udbud gennemført af KOMBIT, skal 

implementeres på bibliotekerne i perioden frem til medio 2017.  

  

Organisering og tidsplan   



 
 

Initiativets fire spor har forskellige forankringer. Spor 1 forventes forankret i et samarbejde 

mellem Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og DBC. Spor 2 forventes forankret i DDB i 

samarbejde med handlingsplanens projekt om bedre deling og effektive indkøb af digitale 

læremidler i folkeskolen. Spor 3 er forankret i handlingsplanens program om 

brugerportalsinitiativet i samarbejde med blandt andet DDB og DBC. Spor 4 er forankret i 

KOMBIT, hvor der er nedsat en styregruppe for det fælles bibliotekssystem med deltagelse af 

kommunale repræsentanter.  

 


