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Høringssvar - beslutningsoplæg til et fokuseret 
digitalt folkebibliotekstilbud

Tak for oplæg samt Rapporten "Fremtidens borgerrettede digitale 
bibliotekstilbud", et oplæg der har givet megen god konstruktiv debat 
både nationalt og lokalt hos os.

Vi kan tilslutte os den underliggende idé om at vores borgere mødes 
med et langt mere sammenhængende bibliotekstilbud, hvor der ikke 
er tvivl om hverken afsender eller kvalitet.

Den gennemgående idé bag rapporten, opsummeret på side 54, 
repræsenterer dog ikke det fulde bibliotekstilbud vi ønsker at tilbyde 
fra Randers Bibliotek fremad. Kulturel aktivitet og forbrug af 
eksempelvis skønlitteratur er et af de stærkeste tilbud biblioteket 
har, men biblioteket er også en vigtig institution for læring, dannelse 
og videnstilgang. Dette felt er ikke stærkt nok med nærværende 
udspil og bør være en del af vores vision for fremtidens bibliotek.

Konklusion
Vores svar på høringen er et ja til de underliggende tanker for vores 
fremtidige digitale tilbud, men samtidig er vi bekymrede for at 
droppe nettjenesterne. I Randers mener vi at der hurtigt bør 
arbejdes videre med et scenarie 1.5, hvor vi fælles ser på hvilke 
elementer af nettjenesterne, vi kan tænke ind i et fælles produkt.

Det har ikke været muligt for os at forholde os til finansiering og 
prioritering, da hverken økonomi eller brug har været inkluderet i 
rapportens forslag.

I følgende afsnit gennemgår vi kort hvad vi mener et fremtidigt tilbud 
kan og bør indeholde, baseret på de tre målbilleder opsummeret i 
rapportens side 6-8.
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Målbillede 1 - et samlet brand og indtryk
Vi er helt enige i at tanken med at bruge biblioteket som det 
samlende fælles brand, med fælles grafisk identitet, appverden og 
generel rød tråd. Det er klart den rigtige vej at gå, med udgangspunkt 
i brugernes oplevelse af biblioteket.

Målbillede 2 - Vores digitale tilbud skal have det 
lokale bibliotek som afsender
At have det lokale bibliotek som afsender, særligt på apps og 
hjemmeside, er vigtigt for os. Det er en tanke vi er rigtig glade for, 
særligt for at bevare både binding og forståelse af, at det er det 
kommunale bibliotek der er afsender på vores tjenester.

Med hensyn til det redaktionelle indhold, giver det god mening at 
have centralt produceret kvalitetsindhold om de litterære historier vi 
alle er fælles om, men her er det samtidig ekstremt vigtigt at 
produktionen af materialet sker relativt hurtigt. Vi er også rigtig glade 
for at bevare muligheden for at promovere lokalt indhold om lokale 
forhold, lokale temaindsatser og materiale der understøtter f.eks. 
lokale kulturbegivenheder. Det er vigtigt for både borgerinformation 
og for at bevare en meget personlig formidling.

Målbillede 3 - de digitale tilbud skal hjælpe 
brugerne med gnidningsfrit at søge
Den adfærd vi ser i vores dagligdag, understøtter i høj grad idéen om 
at vi ikke skal have målgruppespecifikke scenarier. Studerende er en 
overvejelse her, men vores indtryk er at det her vil være langt bedre 
at lave nogle specifikke funktionaliteter i søgningen, hvor 
fagspecifikke spørgsmål svares med både søgeresultater og 
muligheden for enten assistance, hjælp på anden måde, eller 
alternativt ledes et specifikt sted hen med andre søgemuligheder.
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Videns- og studiespørgsmål starter ofte på samme måde som øvrige 
søgninger, men har baseret på vores erfaring ikke samme progression 
i videre søgning.

De fire nettjenester - hvad kan vi med fordel 
tage med videre?
Ud fra både vores egne tanker om målbillederne, samt vores vision 
for fremtidens digitale bibliotek, bør ingen af de fire tjenester bestå i 
nuværende form. Det værende sagt, så indeholder de alle elementer 
vi bør tage med, kort opsummeret nedenfor:

Litteratursiden
Litteratursiden repræsenterer et stærkt fundament for vores tilbuds 
videre formidling af litteratur. Siden har evnet at bevare et højt 
niveau i formidlingen, samt søgemaskineoptimere formidlingen, 
hvilket understøtter formidlingen af litteratur glimrende.

Vi mener at litteratursidens infrastruktur og indhold bør videreføres, 
samt agere fundament for en fælles kvalitativ formidlingsplatform. At 
fortsætte en central redaktion med decentral produktion, hvor 
formidlingen tættere følger vores borgeres brug af litteratur.

Samtidig kan vi med fordel bruge det fundament til vores generelle 
formidling af selvfølgelig skøn- og faglitteratur, men også agere 
platform for formidling af musik, film, podcasts og andre 
kulturprodukter indeholdt i vores tilbud.

Bibzoom
Musik og viden om musikformidling er vigtig for fremtidens 
bibliotekstilbud. Vi bør selvfølgelig videreføre formidling af musik 
både fysisk og digitalt i vores nationale tilbud.

e Kurser
Digital videoformidling har sin berettigelse i vores fremtidige tilbud, i 
form af et decentralt 'produktionsselskab' hvor vi kan få produceret 
korte animerede videoer til at understøtte ny brug af vores 
forskellige tilbud. Det bør være videoer vi selv skal levere til kostpris,
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ikke købe udefra til overpris. Infrastrukturen er på plads og det bør vi 
bruge. I Randers går vi gerne i dialog om at bevare muligheden for 
produktion lokalt, til glæde for fællesskabet.

Biblioteksvagten
Borgernes mulighed for at søge viden bør være en del af fremtidens 
bibliotekstilbud. Her er det afgørende at bibliotekerne har en 
tjeneste, der tilbyder faglig hjælp og understøtter borgernes 
nysgerrighed med hjælp til informationssøgning.

Infrastrukturen til dette er opbygget, og vi har kompetencerne til at 
yde en betjening af høj faglig karakter. Vi opfordrer til at 
bibliotekerne bør fortsætte dette vigtige arbejde i et bredt 
samarbejde.

Folkebibliotekerne der i dag udgør Biblioteksvagten udgør cirka 
halvdelen af landets kommuner, repræsenterende over 3.2 mio. 
indbyggere. Samtidig kan vi se at flere andre, der ikke er med i 
Biblioteksvagten, har udviklet separate spørgetjenester. Det er et 
koncept vi burde videreføre, effektivisere og gentænke. Brugernes 
behov for at kommunikere med enten en teknisk support og faglig 
vejledning direkte, bør være tænkt ind fra starten.

Fra Randers bibliotek skal lyde en opfordring til at forslaget 
revideres, så det rummer bibliotekernes forpligtigelse ift. 
informationssøgning og at der udarbejdes et scenarie 1.5, hvor vi 
fælles ser på hvilke elementer af nettjenesterne vi kan tænke ind i 
et fælles produkt.

Venlig hilsen

Bibliotekschef
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