
Høringssvar fra Kerteminde Bibliotekerne – modtaget 3.marts 2023 
 

• Fælles digitalt univers – men ikke én fælles app 
• Lokalt bibliotek som afsender – men ingen personlighed, da størstedelen af kommunikationen skal 

være centraliseret med fælles kvalitet 
• Arrangementer og mere lokalt indhold lyder ikke til at have en stor vægt?? 
• Hvis X licenser skal være biblioteksbehov, skal disse licenser være billige og eksklusive – der skal 

være en grund til, at brugerne skal bruge de services fra os. 
• Indhold skal være relevant for brugerne. En ”informationsrejse” er meget fint, men ikke, hvis al 

informationen kunne findes på én fælles hjemmeside – så er der ingen grund til at lokalbiblioteket 
er afsender, når det er de samme indhold. 

• Der er generelt store forskelle i behov rundt om i landet, og de muligheder, de forskellige 
biblioteker har. Der er – reelt set – også forskel på lånergrupper. 

• Det er farligt at skille ”voksen”/normal og børn ad helt. Det er fint, hvis der eksisterer et 
”biblioteksunivers” på app, men biblioteks hjemmeside skal være velkommende for børn og unge, 
ellers er de ikke vant til at bruge hjemmesiden, når de holder op med at føle tilhørsforhold til 
børneuniverset. 

• Meget fint, hvis e-bøger kan findes, lånes og læses på biblioteks egen hjemmeside, der er ikke et 
reelt behov for, at videresende låner, når e-materialer kan fremsøges i biblioteks database i 
forvejen. 

• DDF/de danske biblioteker burde have vægt nok at smide rundt til, at vi kan gøre folkebiblioteket til 
en attraktiv partner i forhold til film, musik og lignende.  

• AI  har ikke plads som en del af et biblioteksunivers. Vi har ikke mulighed for at verificere 
algoritmens indlæring i individuelt regi, og da brugerne ser biblioteket som autoritet kan 
misinformation have store konsekvenser. 

 
 
Jeg vil tilføje, at økonomien i det presser de små biblioteker, og der findes vel ret beset flere små og 
mellemstore, end de helt som KKB og Århus. 
Flere steder har man opsagt Filmstriben – særligt i forbindelse med alle de tilgængelige 
streamingstjenester, der kun bliver flere af. Så en adgang til film skal kunne fjernes lokalt. 
 
Mht. fælles brand, så er det mindre hensigtsmæssigt, hvis det bliver som i KBH, at når man søger på sit 
lokale bibliotek, lad os sige Rentemestervej, så dukker LÆS op i steder for Børnejunglen. 
 
Mht. undersøgelsen og It is a bird og de 12 respondenter – som undervejs er vokset til 24 -   er de alle 
adspurgt i Krystalgade. 
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