
 

 

 
 

 

Det digitale folkebiblioteks indhold 

Høringssvar fra nuværende praktiserende biblioteksvagter 

 

Bestyrelsen for Det Digitale Folkebibliotek har fremsendt et beslutningsoplæg til et fokuseret 

bibliotekstilbud, som nuværende praktiserende biblioteksvagter har følgende høringssvar til. 

I DDF’s høringsbrev fremgår det, at DDF’s bestyrelse hælder til materialets scenarium 1, som 

ikke inkluderer nettjenesten Biblioteksvagten og på medlemsmødet d. 24.2., blev det slået 

fast, at heller ikke funktionen, hvor borgerne kan få svar på deres spørgsmål, er indeholdt i 

scenariet. 

Scenarium 2 indeholder Biblioteksvagten, men sandsynligvis forstået som funktion og ikke 

som nuværende tjeneste. DDF’s bestyrelse anbefaler, at nettjenesten Biblioteksvagten ikke 

skal fortsætte i sin nuværende form, men at en kommunikationsplatform, der giver adgang 

for brugerne til at få besvaret spørgsmål i det fælles digitale tilbud, skal indarbejdes i det fæl-

les CMS.  

Det scenarium giver god mening, idet et digitalt folkebibliotek uden mulighed for, at bru-

gerne kan stille spørgsmål og få fagligt kvalificerede svar, for os at se er helt utænkeligt. – Et 

digitalt folkebibliotek skal et langt stykke af vejen give brugerne de samme muligheder som 

de lokale fysiske biblioteker: 

• Søgning efter konkrete materialer (bøger, ebøger, lydbøger, musik, film...) 

• Inspiration til læsning/lytning af såvel skøn- som faglitteratur 

• Vejledning i søgning efter konkrete materialer og information om ”alt mellem himmel 

og jord”, herunder også hjælp til anvendelse af websites og digitale tjenester fx eReo-

len og Filmstriben, eBook Central og bibliotek.dk  

Det sidste punkt udgør ét af de to ben, som danske folkebiblioteker altid har stået på, nemlig 

det ben, som omhandler folkebibliotekernes rolle ift. at fremme oplysning, jf. bibliotekslo-

vens formålsparagraf. 

Funktionen med at levere troværdig og verificeret information er en af folkebibliotekernes 

kerneopgaver, og denne funktion er i dag mere nødvendig end nogensinde, hvor folkebiblio-

tekernes berettigelse netop må være at sikre en vidende og reflekterende/kritisk tænkende 

befolkning, som er i stand til at træffe beslutninger på et vidensbaseret grundlag og fremme 

den demokratiske samtale. 

 

 



 

 

 

 

 

En teknisk platform til kommunikation med borgerne bør derfor medtænkes i det digitale fol-

kebibliotek, og denne platform skal dels kunne anvendes til kommunikation mellem det en-

kelte folkebibliotek og deres primære brugere, men vil også kunne anvendes til etablering af 

et fællesskab om en spørgetjeneste i lighed med den nuværende spørgetjeneste Biblioteks-

vagten. Med en sådan teknisk platform vil man kunne sikre, at borgerne uanset kommune vil 

kunne komme i kontakt med biblioteket, og platformen bør derfor være et logisk element i 

en grundpakke under DDF.  

En sådan teknisk dialogplatform bør i øvrigt kunne slå igennem ikke kun via cms’et, men også 

via apps, bibliotekers selvbetjeningsskærme og andre digitale tilbud, således at ”et fokuseret 

tilbud” bliver genkendeligt alle veje ind. 

 

Vi vil gerne slå fast, at dette høringssvar ikke skal læses som et ønske om, at Biblioteksvagten 

skal fortsætte fuldstændig som i dag. Vi er helt klar over, at såvel finansiering som organise-

ring skal nytænkes, men den overordnede idé om, at danske folkebiblioteker samarbejder 

om at besvare brugernes spørgsmål, giver stadig rigtig god mening – for både borgere og 

biblioteker: 

• God tilgængelighed – i dag 84 bemandede åbningstimer/uge  

• Mulighed for fri og lige adgang uanset om man bor i midten af en storby eller på kan-

ten af Danmark jf. verdensmål nr. 4 om at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og 

fremme alles muligheder for livslang læring. 

• Fagligt højt kvalitetsniveau, idet en fælles spørgetjeneste giver langt større variation af 

biblioteksfaglige spørgsmål end tilfældet er ved arbejdet på et lokalt bibliotek og her-

ved opnås kompetencer (søgekompetencer, erfaring med chatkommunikation, erfa-

ring i at arbejde med digital service/digitalt værtskab) til gavn for det lokale bibliotek. 

• Let adgang til specialviden, idet der trækkes på den samlede viden hos alle deltagende 

biblioteker 

Hertil kommer muligheden for fortsat kompetenceudvikling via den allerede eksisterende 

kompetenceudviklingsplatform samt afvikling af faglige temadage og/eller konferencer. 

Dette kompetencefællesskab er, efter bibliotekaruddannelsernes nedlæggelser, i øvrigt det 

eneste sted i væsnet, hvor der tilbydes kompetenceudvikling på informationsområdet for 

bibliotekspersonale, og dermed den eneste mulighed for at opretholde og videregive faglige 

 



 

 

 

 

 

kompetencer inden for informationssøgning. Hvis de kompetencemuligheder, som dette fæl-

lesskab giver mulighed for, forsvinder, vil det udfordre - og på sigt ødelægge – bibliotekernes 

mulighed for at levere og formidle troværdig og verificeret information til borgerne. Bibliote-

kerne vil således ikke længere kunne varetage rollen som vidensformidlere og ikke kunne 

leve op til bibliotekslovens formålsparagraf. 

 

I Biblioteksvagten modtager vi dagligt spørgsmål, som viser, at borgerne har mange forskel-

lige typer af spørgsmål. Både spørgsmål i tilknytning til det bibliotekerne tilbyder, men også 

mere komplekse spørgsmål om alverdens emner, spørgsmål, som kræver biblioteksfaglige 

kompetencer at besvare, og som ingen søgefunktion, uanset hvor avanceret den er, vil 

kunne løse fagligt forsvarligt. 

En undersøgelse af de 2.240 spørgsmål Biblioteksvagten fx modtog i perioden 1.- 31. januar 

2023 viser fordeling på spørgsmålskategorier således: 

 

 

 



 

 

 

 

Undertegnede biblioteksvagter anbefaler på det kraftigste, på baggrund af ovenstående, at 

det digitale folkebibliotek vil indeholde en moderne kommunikationsplatform, som kan un-

derstøtte muligheden for et fagligt og praktisk fællesskab, således at bibliotekerne i fælles-

skab fortsat kan tilbyde tilgængelighed samt give borgerne kvalificeret hjælp til vidensøg-

ning.  

 

 

 

- Underskrifter fortsætter på næste side… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


