
Høringssvar fra Vejle Bibliotekerne– beslutningsoplæg til et fokuseret digitalt folkebibliotekstilbud 
  
Vejle Bibliotekerne ønsker at folkebibliotekerne samler kræfterne og etablerer én fælles indgang, hvor 
afsenderforholdet er klart og tydeligt. Det samme gælder behovet for at lave en langt mere agil og 
demokratiske tilgang til det nationale digitale bibliotekstilbud. Her bør vi sammen kunne mønstre gode 
kræfter der tillige med den daglige lokale formidling spiller ind i det nationale biblioteksfællesskab 
  
Vi ønsker, at den kommende fælles hjemmeside giver adgang og inspiration til lån af digitale materialer 
målrettet både store og små lånere. Samtidig bør den tilskynde til dialog med biblioteket om 
informationssøgning og svar på spørgsmål. Vores ønske er, at de nuværende tjenester nedlægges som 
selvstændige sider og med selvstændige navne. Det betyder, at vi fremadrettet kan tage tjenesternes 
velfungerende funktioner, indhold og kompetencer med ind i det nationale samarbejde. Dermed arbejder 
det fælles digitale nationale bibliotekstilbud også for at opfylde bibliotekslovens formålsparagraf om 
fremme af oplysning, uddannelse og kulturelle aktiviteter. Vi skaber tilgængelighed og et lettere overblik 
for de borgere, der - for langt de fleste - opfatter “biblioteket” som et stort fælles projekt med 98 lokale 
vinkler. 
  
I Vejle ønsker vi, at der er fokus på et solidt og driftssikkert nationalt samarbejde med flest mulige 
involverede folkebiblioteker – store som små. For derigennem at kunne tilføre det nye CMS lokalt indhold, 
viden, ideer og indsigt.  
  
Til slut bør der rettes kritik af den gennemførte undersøgelse med et så lavt involveringstal som 24. Det er 
kort og godt hverken troværdigt eller dækkende. I det lys bør der fremadrettet afsættes midler til at 
gennemføre valide involverende processer. DDF har for så vidt adgang til 98 kommuner og dermed 98 
adgange til ’lånere’ og brugere af biblioteket. Det lader til, at man denne gang alene har adspurgt brugere 
af hovedbiblioteket i København. Det bliver nemt lidt snævert når nu grundlaget for denne undersøgelse 
kunne være så meget større og bredere. I det hele taget ville det være ønskværdigt med en større 
involvering af slutbrugeren, før vi i sektoren beslutter at gå den ene eller den anden vej.  
 
Lad os få opsat klare og tydelige mål for, hvad vi vil med det nationale digitale bibliotekstilbud, så det 
kommer hele landet og alle borgere til gode. Det kræver faglig drøftelse af økonomi, administration og 
adgang til kompetencer. 


