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Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde  

19.-20. september 2007 
Munkebjerg, Vejle 

 
Politisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings formand. 

 
 
”Borgere og virksomheder har krav på digitale offentlige services af høj kvalitet”.              Helge Sander 
 
”Et universitet behøver ikke nødvendigvis at være stort for at kunne levere den kvalitet, som er nødvendig. Det, der er 
brug for, er finansielle midler”.                           Jørgen Ørstrøm Møller                          
 
 
Indledning: fremtidens studiemiljø 
 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling udskrev i dette forår en essaykonkurrence for de 
studerende på landets universiteter om fremtidens studiemiljøi. Der er imidlertid ingen grund til at 
tro, at de mange ideer, der blev bragt frem i de indsendte bidrag, kun er gældende for universitets-
studerende. Der vil være tale om at sikre optimale vilkår for læring og udvikling over et bredt spek-
ter i det danske uddannelsessystem. Bemærkelsesværdigt, og særdeles glædeligt, spiller biblioteket 
en stor rolle for de studerende: biblioteket udgør også i de studerendes øjne et meget vigtigt element 
i skabelsen af et godt studiemiljø. Digitale dokumenter, interaktive opslagtavler med uddrag af vi-
denskabelige artikler og aktuel forskning og undervisningsmateriale, selvbetjening, døgnåbning, 
men også mulighed for læsesale, hvor man kan føle sig inspireret af fællesskabet eller enerum og 
”chill-out læsezoner med planter og bløde stole eller arbejdsstationer, hvor man hurtigt kan plotte 
sin computer til” er nogle af ønskerne. Der skal med andre ord både være indhold og plads til/mu-
lighed for såvel sociale relationer som inspirerende arkitektur og faciliteter til fordybelse.  
 
Heldigvis kan en lang række af de danske forskningsbiblioteker, blandt andet takket være moderin-
stitutionernes fokus på bibliotekernes bygninger og betydning, allerede i høj grad imødekomme de 
fleste af de ønsker, som de studerende fremfører. Det gælder imidlertid ikke, når talen falder på 
digitalt indhold og digitale services. Og det gælder heller ikke den gode vejledning, som enten im-
plicit ligger i de studerendes ønsker om fremtidens studiemiljø eller ganske enkelt opfattes som 
unødvendig og derfor ikke nævnes. Det stiller store krav til bibliotekerne og deres moderinstitutio-
ner at skabe digitale tjenester, at tilbyde digitalt indhold og at formidle sådant, at brugeren finder 
den rigtige information på det rigtige tidspunkt. De sociale teknologier med brugerdrevne tjenester 
gør ikke formidlingssituationen nemmere.  
 
De danske forskningsbiblioteker ligger generelt på et meget højt niveau kvalitetsmæssigt. Og der 
sker til stadighed meget i disse år, som giver anledning til at forvente yderligere kvalitetsstigninger, 
ikke mindst på baggrund af den fortsatte udvikling indenfor informations- og kommunikationstek-
nologien. Men der er og vil også i kraft af universitetsfusioner, institutionsnedlæggelser og sam-
menlægninger af de mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner ske(t) forandringer i ud-
dannelsesinstitutionernes infrastruktur, som i kortere eller længere perioder vil skabe en smule for-
virring og utilfredshed også med den service, der ydes på de berørte biblioteker. Momentum skal 
imidlertid fastholdes. Der skal skabes øget digitalt indhold, men også sikres optimal adgang til det 
analoge materiale. Viden, oplevelse, fællesskab, stilhed – alt efter individuelle behov.  
 
Biblioteksstyrelsen, lånesamarbejde og markedsføring  
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Bibliotek.dk er flagskibet i det samarbejdende danske biblioteksvæsen og blandt de førende digitale 
tjenester i det offentlige system, uanset den seneste tids forskellige kritiske røster om uhensigts-
mæssige søgemuligheder, manglende brugerfaciliteter og ”gammeldags” teknologi. Kritikken er 
rejst fra forskellige sider af specielt IT-specialister med særlig fokus på brugerinteraktion. For spe-
cialister er kritikken ganske givet berettiget. For brugerne af bibliotek.dk kan den synes mindre re-
levant. Danmarks Forskningsbiblioteksforening noterer med glæde, at der nu er en revision på vej af 
den strategi for bibliotek.dk, der blev fastlagt i 2004. Der er tale om en justering af strategien, bl.a. 
på baggrund af de sociale teknologiers fremmarch og ønsket om en klarere sammenhæng med Bib-
lioteksstyrelsens strategi for biblioteksudviklingen i Danmark. Danmarks Forskningsbiblioteksfor-
ening fremførte bl.a. ønsket om en revision på mødet mellem bibliotekslederforeningerne og Dan-
bib opdragsgiverne ultimo 2006 og Biblioteksstyrelsen har handlet hurtigt. Udkastet til en opdateret 
strategi for bibliotek.dk er i øjeblikket til høring og Danmarks Forskningsbiblioteksforening tilslut-
ter sig naturligvis fortsat såvel strategi som den generelle praksis, idet vi dog fastholder ønsket om, 
at overskuelighed og brugervenlighed må og skal være styrende for udviklingen, ligesom en klar 
prioritering mellem generelle behov og særlige spektakulære faciliteter for enkeltbrugere er evident. 
Bibliotek.dk har været inddraget i såvel brugerundersøgelser som mange sammenligninger med 
specielt kommercielle services som fx Amazon.com. Det har medført ønsker om både enklere sø-
gemuligheder og samtidig mere avancerede web 2.0 faciliteter med inddragelse af såkaldte ”mash-
ups”, hvor indholdet fra alle mulige web-services og -sider blandes. Lad os bevare bibliotek.dk som 
et værktøj til på enkel måde - med den ekstrainformation, der giver værdi og mening - at fremskaffe 
det materiale, som vores brugere har behov for, enten ved lån, ved direkte print eller, hvis det måtte 
ønskes, ved køb. Lad os med brugervenligheden for øje kvalificere søgning, lokalisering og bestil-
ling/fremskaffelse med så avancerede midler som muligt, men lad os ikke gøre bibliotek.dk til 
hverken et tivoli, et cirkus eller en legeplads for IT-specialister. Bibliotek.dk skal skabe overblik, 
ikke oplevelser. 
 
”Folkebibliotekerne er begyndt at købe flere bøger”, lød budskabet fra Biblioteksstyrelsen i en pres-
semeddelelse ved offentliggørelsen af folke- og forskningsbiblioteksstatistikken 2006, som blev lagt 
frem i begyndelsen af juli 2007. Det er naturligvis glædeligt. Danmarks Forskningsbiblioteksfor-
ening har tidligere påpeget nødvendigheden af dette. Der er ifølge tallene i Biblioteksstyrelsens 
pressemeddelelse sket en stigning i antal købte bøger på folkebibliotekerne på 22 % fra 2005 til 
2006. Bøgernes andel af folkebibliotekernes materialebudgetter er imidlertid kun steget med 1 % fra 
2005 til 2006. Det har således kunnet lade sig gøre at købe 300.000 flere bøger for 1 % ekstra i for-
hold til andre materialetyper. Der må være håb for bogkøbssituationen på folkebibliotekerne. Det er 
imidlertid klart, at hvis de fysiske udlån fortsat falder trods stigende bogkøb, vil argumentationen 
for nødvendigheden af fysisk materiale få svære kår. Folkebibliotekerne har her et indbygget para-
doks, idet kulturformidlingsopgaverne i stadigt større grad presses af ønskerne om at være centre 
for livslang læring. De danske folkebiblioteker mærker et stigende behov fra studerende i alle aldre 
om lige netop den litteratur, som hver enkelt har behov for i sin læringssituation. Mange folkebibli-
oteker oplever at være studiesteder for de studerende på såvel korte- som mellemlange uddannelser 
og sågar for universitetsstuderende. Det er opgaver, som skal anerkendes og tages alvorligt – både 
på folkebibliotekerne, og så sandelig også på universitets- og uddannelsesbibliotekerne. Måske er 
det til disse opgaver, at der skal tilføres penge til bogkøb, men uanset hvordan folkebibliotekerne 
tilrettelægger deres indkøb, vil de næppe kunne matche en generelt højere uddannet befolknings 
litteraturbehov. 
 
De store forskningsbiblioteker har ved flere lejligheder markeret utilfredshed med, hvad de kalder, 
urimeligt stort træk på deres samlinger fra folkebibliotekernes side. Det er klart at den lette tilgæn- 
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gelighed, der ved teknologiens hjælp, nu stilles alle i udsigt, påvirker brugen af materialerne. Der 
skal ikke herske tvivl om, at materiale på forskningsbibliotekerne først og fremmest er beregnet til  
moderinstitutionernes brugere. Anskaffelsen af netop dette materiale er målrettet. Men der bør ikke 
være noget bibliotek, der ikke er interesseret i at formidle sine samlinger, hvis materialet er frit og 
tilgængeligt. En del forskningsbiblioteker har lagt restriktioner på reservering af materiale, som er 
helt nyt eller er stærkt efterspurgt på egen institution. Det er forståeligt og acceptabelt. Alt andet må 
kunne stilles til rådighed – også i Skagen. Til gengæld skal der heller ikke være nogen som helst 
tvivl om, at udlånt materiale formidlet gennem et andet bibliotek, hvad enten dette er et folke- eller 
forskningsbibliotek, skal afleveres indenfor den fastsatte tidsramme. Ingen forsinkelser baseret på 
det låntagende biblioteks arbejdsrutiner kan eller skal accepteres. Ofte forekommer disse, til tider 
særdeles lange, forsinkelser og det giver anledning til flere forskningsbibliotekers modvilje, når 
materialet efterspørges i studie- eller forskningssammenhænge på egen institution. 
 
Med det nys implementerede automatiske fjernlån i forbindelse med bibliotek.dk er der nu skabt en 
mulighed for at arbejdet med lån mellem bibliotekerne bliver såvel hurtigere som mere effektivt. 
Det er glædeligt. Systemet har været efterspurgt og under udvikling i flere år. Resultatet ser lovende 
ud.   
 
Øresundslån er et andet innovativt system, som vil kunne skabe ændringer i både arbejdsprocesser 
og i samarbejdsrelationerne mellem en række forskningsbiblioteker i hovedstads- og Øresundsregi-
onen. Der er tale om online bestillingsfaciliteter og materialedistribution, som på tværs af  
Øresund vil sikre studerende lån i løbet af 48 timer. Også her er der tale om videst mulig automatik 
i processerne. Projektet, som er en del af Øresundsuniversitet og finansieret af EU’s fond for regio-
naludvikling, forventes i drift i løbet af efteråret 2007. Det bliver spændende at følge, hvordan prak-
sis forløber, både organisatorisk og helt konkret for de enkelte studerende på universiteter og højere 
læreanstalter og for deres biblioteker. 
 
Indekseringen af bibliotek.dk i Google Scholar og Google Book Search er endnu et godt eksempel 
på forbedringer i søgeveje og imødekommelse af de forventninger, som brugerne mere eller mindre 
udtalt har. Indekseringen er resultatet af samarbejde mellem DBC og Google. Den forholdsvis mi-
nimale brug af bibliotek.dk gennem Google er derfor skuffende, men skyldes hverken mangler i 
bibliotek.dk eller DBCs håndtering af servicen. Tværtimod. At Google Scholar kun har valgt at lin-
ke til de af materialerne i bibliotek.dk, som i forvejen er indekseret i Google Scholar, medfører na-
turligvis en stærk begrænsning, men måske er den manglende projektion i virkeligheden blot en 
indikation af, at Google Scholar på nuværende tidspunkt ikke benyttes til denne type service i særlig 
høj grad. Mulighederne er der og de kan nemt udbygges. Det i sig selv er prisværdigt. 
 
Den fortsatte udbygning af Google Book Search og den stigende interesse, der viser sig fra forlage-
nes side til at drage fordelene af Googles visioner, er også værd at bemærke. Fra dansk side har dog 
hidtil kun Museum Tusculanum indgået aftale med Google i det såkaldte partnerprogram. Forhå-
bentlig vil flere følge ud fra parolen ”If you can’t beat them, join them”. Diskussionerne om op-
havsret er store, retssager løber, primært naturligvis i forbindelse med måden Google griber dette an 
på, men grundlæggende må man gøre sig klart, at laves der aftaler med Google, kan man påvirke 
situationen og dermed hvilket niveau tilgængeligheden i Google Book Search skal ligge på. Selv 
mindre danske forlag burde på denne måde promovere og direkte markedsføre sine publikationer. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening vil gerne rose Museum Tusculanum for mod og initiativ.  
 
Markedsføring synes i det hele taget at være blevet et mantra i informationssamfundet og ”dagens 
tilbud” skal både være underholdende og have værdi. Specielt sættes der i højere og højere grad  
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fokus på de såkaldte ”ikke-brugere”. Hvorfor bruger de ikke vores ”produkt”? Biblioteksstyrelsen 
har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af folke- og forskningsbiblioteker, som skal bidrage til at ud- 
arbejde en national strategi for branding og markedsføring af bibliotekerne. Også bibliotek.dk over-
vejer, hvordan en brugersegmenteret markedsføringskampagne skal udføres. Hvem er så sådan  
markedsføring møntet på? Taler vi om den enkelte borger i Danmark, som dybest set er vældig glad 
for de bibliotekstjenester hun kan få, skønt hun ikke altid ved, at biblioteket står bag, eller taler vi 
om det politiske lag, som skal bevilge tilstrækkelig økonomiske midler til at bevare eller udbygge 
de tjenester, som biblioteket både bør og ofte også frivilligt påtage(r) sig? Spil, musik, morsomme 
sketch – der skal noget ekstraordinært til for at få opmærksomhed. Det er forståeligt overfor almen-
heden, men er det virkelig nødvendigt overfor biblioteksejerne?  
 
DEFF – ombygning, udbygning, overbygning 
 
Så lykkedes det. Efter mere end et års tilløb sprang DEFF ud med en ny organisation i foråret 2007 
- gældende for 2007 og 2008. Men forløbet er der ingen grund til at juble over. Tilbage i april 2006 
afholdt den daværende DEFF Styregruppe et seminar, hvor man udarbejdede et udkast til en ny or-
ganisering af arbejdet i DEFF. Dette arbejde blev grundlaget for den reorganisering af DEFF, som 
principielt blev vedtaget i juni 2006 og som var særdeles presserende, idet mandatet for de eksiste-
rende programområder og deres -komiteer faktisk udløb med udgangen af 2005. De nye vinde, som 
skulle blæse fornyet liv i de lidt blafrende sejl, døde imidlertid fuldstændigt. Det er stadig uforståe-
ligt hvorfor.  
 
DEFF Styregruppens eget mandat udløb pr. 31.12.2006 og der var på forhånd adviseret ændringer. 
Desværre foregik det uden den store fornyelse, snarere tværtimod: De mindre fag- og forsknings-
biblioteker har mistet indflydelse, de 2 store Kulturministerielle forskningsbiblioteker er nu begge 
med i Styregruppen og de rene universitetsbiblioteker er fortsat kun repræsenteret af et medlem. 
Fornyelsen i Styregruppen har grundlæggende bestået i at udvide med enkelte nye medlemmer, 
hvoraf formanden for Forskningsnettet forekommer at være den eneste velbegrundede, mens de 
fleste af de hidtidige medlemmer af Styregruppen og endog et medlem af den initierende Styre-
gruppe tilbage fra projektets start er blevet udnævnt på ny. Danmarks Forskningsbiblioteksforening 
havde for at genetablere dynamikken i DEFFs Styregruppe foreslået en større og mere radikal ud-
skiftning, herunder også af formanden. Det må vi konstatere ikke har fundet tilslutning i DEFFs 
Koordinationsudvalg. 
 
Med strukturændringen af DEFF organisationen er der i stedet for de tidligere 6 programområder nu 
etableret 3 tematiske specialområder - Mødet med brugeren, Arkitektur & Middleware samt Infor-
mationsforsyningen - foruden Programområdet for Nye institutioner, som naturligt skal sikre udvik-
lingen på ikke mindst de Undervisningsministerielle institutioner. Styregruppen har ”ønsket en mere 
fokuseret indsats i forhold til strategiske målsætninger og gerne et større fokus på mulighederne for 
konsolidering og fælles driftsløsninger”. Danmarks Forskningsbiblioteksforening har tidligere kriti-
seret arbejdet i DEFFs programområder for at have været for usammenhængende og baseret på sær-
interesser og manglende information programområderne imellem. Den skitserede strukturændring 
kan bidrage til at ændre dette. Imidlertid er det vigtigt at påpege, at de mange kolleger i program-
områderne i mange år har udført et stort og agtværdigt stykke arbejde og i høj grad har bidraget til 
den innovation, som DEFF har stået for. Den fremførte kritik har i styrelsesmæssige sammenhænge 
været vendt imod DEFFs Styregruppe, som i bevillingen af mange projekter ikke har været klare 
nok i mælet ved afslag eller tilsagn, de strategisk/politiske mål har ganske enkelt været uklare. Der-
for er det glædeligt, at ”indsatsen i de kommende år bliver mere fokuseret”, men Danmarks Forsk- 
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ningsbiblioteksforening ser en stor fare for DEFFs fremtid, hvis ikke vi får sikret DEFF som et dy-
namisk samarbejdsprojekt for alle forskningsbibliotekerne i og for fremtiden. Det er meget vigtigt,  
at DEFFs Styregruppe med medlemmer fra de 3 største forskningsbiblioteker i landet som repræ-
sentanter for fællesskabet bevarer fokus på at sikre samarbejdet i hele sektoren. 
  
DEFF anfører i strategi- og handlingsplaner, at organisationen lægger vægt på, at der er overens-
stemmelse mellem universiteternes visioner på biblioteksområdet og DEFFs initiativer. Det kan 
derfor undre, at DEFFs Styregruppe ved flere lejligheder har iværksat undersøgelser og projekter, 
som mere synes at pege på centrale og af DEFF styrede løsninger end på at imødekomme universi-
teterne og deres biblioteker. DEFF har således på eget initiativ i flere omgange blandt andet lavet 
konsulentundersøgelser for at vurdere konsolideringsmuligheder og fælles nationale driftsløsninger, 
senest med en undersøgelse foretaget af Gartner Danmark om ”Vurdering af potentialet i at konso- 
lidere forskningsbibliotekernes arkitektur og systemer”ii, hvor 4 universitetsbiblioteker, 4 CVU-
biblioteker samt de 2 nationalbiblioteker - Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket – har fået 
gennemgået deres IT-systemer med henblik på en analyse af mulighederne for fælles driftsløsnin-
ger.  
 
Der er ingen tvivl om, at fælles driftsløsninger i en lang række tilfælde vil være såvel formålstjenli-
ge som økonomisk fordelagtige. Der er næppe nogen danske forskningsbiblioteker, der ikke har 
måttet iværksætte rationaliseringer og vurdere konsolideringsmuligheder. Den omtalte rapport brin-
ger ikke meget nyt. For mindre enheder er det ikke rentabelt at bevare selvstændige IT-miljøer. Der 
lægges derfor op til sammenlægning i store drifts- og udviklingsenheder, implicit de største forsk-
ningsbiblioteker, som vil være de eneste, der ud fra størrelse vil kunne løfte opgaverne. Det fore-
kommer ejendommeligt, at der i en rapport som denne ikke på noget tidspunkt omtales ressortom-
råder. Bibliotekerne er på nær de to Kulturministerielle nationalbiblioteker tilknyttet en moderinsti-
tution. For universitetsbibliotekernes vedkommende er drifts- og udviklingsopgaver tæt tilknyttet de 
respektive universiteter. Biblioteket modtager sine bevillinger fra universitetet og skal dokumentere 
sin økonomi og sine dispositioner overfor universitetet. Der indgås mange samarbejdsaftaler både 
mellem biblioteker og mellem deres moderinstitutioner, men så snart der er tale om større alloke-
ringer eller ligefrem omfordeling af ressourcer mellem institutioner, er der ikke tale om intern kon-
cernadministration og løsninger, som Den Danske Bank eller Nordea så åbenlyst inspirerer til. 
DEFFs konsulenter er indstillet på, at centralisering er nødvendigt for at opnå resultater. Må vi i 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening minde om, at det er samarbejde og ikke centralisering, der 
er baggrunden for etableringen af DEFF. 
 
Forskningsbibliotekernes licenssamarbejde udgør ikke længere et selvstændigt programområde un-
der DEFF. Snarere synes der nu at være tale om et samarbejde mellem forskningsbibliotekerne som 
en forudsætning for at skabe indhold i DEFF. Der kan ikke længere forventes støtte til indkøb af 
licenser fra DEFF. Støtten til licenser har aldrig været nogen motivation for i hvert fald de store 
forskningsbibliotekers anskaffelse af elektroniske ressourcer, så ulykken er set med de øjne lille, 
men som markering af DEFF må det ikke glemmes, at forskningsbibliotekernes enorme mængder af 
elektroniske ressourcer har været det synlige og for mange enestående resultat af DEFF-
samarbejdet, uanset at det i langt de fleste tilfælde har været forskningsbibliotekerne selv, der har 
finansieret gildet. Licensadministrationen er nu en stabsfunktion i DEFF Sekretariatet og delt op i 
uddannelsesbibliotekernes licensarbejde og i universitets- og forskningsinstitutionernes licensarbej-
de. Der administreres 175 aftaler og mere end 30.000 elektroniske tidsskrifter. Det synes fornuftigt 
at have speciel fokus på uddannelsesbibliotekerne – og her kan støtte til etablering og drift af li-
censadgange ikke undværes. En forudsætning for at sikre uddannelse i verdensklasse også i de mel- 
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lemlange uddannelsesinstitutioner er, at den nødvendige informationsforsyning er på højeste niveau 
og her vil en endog meget stor del af de licenser på videnskabelig litteratur, som er indgået for uni- 
versitetsbibliotekerne, også være nødvendig for CVUerne og de kommende professionshøjskoler. 
Midlerne til dette skal findes.  
 
Et spændende tiltag i bestræbelserne for at ændre vilkårene såvel økonomisk som adgangsmæssigt 
for adgangen til licensbelagte elektroniske ressourcer foregår i øjeblikket i Knowledge Exchange-
samarbejdet. Knowledge Exchange, bestående af partnerorganisationer i Danmark (DEFF), England  
(JISC: Joint Information Systems Committee), Tyskland (DG: Deutche Forschungsgemeinschaft) 
og Holland (SURFfoundation), iværksatte i februar 2007 de første skridt på vejen til et EU-udbud 
om multinationale fælles indkøb af licenser hos internationale forlag og databaseudbydere. Det en-
delige udbud forventes afsluttet i efteråret 2007, hvorefter udvalgte licenser vil blive præsenteret for 
bibliotekerne i de respektive partnerorganisationer i Knowledge Exchange. Danmarks Forsknings- 
biblioteksforening ser med spænding frem til resultaterne og glæder sig over det glimrende interna-
tionale samarbejdsmiljø, der er skabt med Knowledge Exchange. 
 
Der er også grund til at rose DEFF Sekretariatet for i foråret 2007 at have sendt en ansøgning til den 
nationale pulje for forskningsinfrastruktur, som i 2007-2009 med 600 millioner skal bidrage til ud-
møntning af Regeringens globaliseringspolitik. DEFF Sekretariatet ansøgte om 20 millioner kroner 
som tilskud til indkøb af såkaldte ”backfiles” (ældre årgange) af elektroniske tidsskrifter og andre e-
dokumenter med henblik på etablering af et nationalt digitalt arkiv indeholdende videnskabelige 
tidsskrifter, databaser og elektroniske dokumenter. Desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. 
Der er tilsyneladende fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens side rejst tvivl om den samfunds- og 
erhvervsmæssige nytte af et sådant digitalt arkiv. ”Projektet bidrager ikke tilstrækkeligt til at frem-
me dansk forskning og teknologisk udvikling”, lyder det i afslaget. Man fristes således næsten til at 
sætte spørgsmålstegn ved værdien af den store mængde videnskabelig litteratur, der findes i de dan-
ske biblioteker.  DEFFs ansøgning var i øvrigt støttet af universiteterne i Aalborg og Roskilde, Syd-
dansk Universitet samt Copenhagen Business School. Det er i den sammenhæng bemærkelsesvær-
digt, at de universiteter, som gennem deres biblioteker, er repræsenteret i DEFFs Styregruppe, ikke 
fandt anledning til at støtte ansøgningen. 
 
For godt 4 år siden udgav Rektorkollegiet publikationen ”Viden til tiden”iii, som angav de strategi-
ske perspektiver for de danske universitetsbiblioteker. Denne publikation og de overvejelser, som 
blev fremført i den, har været rigt citeret og anviser da også på vigtige strategiske områder de veje, 
som universiteterne og deres biblioteker stadig følger. I november 2006 udkom en tilsvarende rap-
port med titlen ”Viden i spil” om biblioteksstrategi for landets Centre for Videregående Uddannel-
seriv udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet og CVU-Rektorkollegiet. 
Arbejdsgruppen har skullet udarbejde 
 

• anbefalinger til uddannelsesbibliotekernes placering i professionshøjskolernes organisation 
• anbefalinger til kvalitetskriterier for uddannelsesbibliotekernes virksomhed 
• angive samarbejds- og udviklingsmuligheder for uddannelsesbibliotekerne og Centre for 

Undervisningsmidler 
 
Med Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF i 2004 er der kommet et helt nødvendigt stør-
re fokus på uddannelsesbibliotekerne. Regeringens ønsker om at fremtidssikre danske uddannelser 
og skabe uddannelse og forskning i verdensklasse ikke bare på universitært men også på de profes-
sionsbaserede videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner skaber yderligere opmærk- 
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somhed på behovet for at udbygge disse biblioteker. Bibliotekerne ved de mellemlange videregåen-
de uddannelser har traditionelt været små, men forholdsvis centralt placeret. Med etableringen af  
først større CVU-enheder med forskningstilknytning mellem CVU’erne og universitetssystemet og i 
den kommende tid flerfaglige regionale professionshøjskoler er det helt essentielt at få placeringen 
af biblioteksinfrastrukturen på plads. Der er behov for investeringer i it-værktøjer og i opbygnin- 
gen/anskaffelsen af og adgangen til digitale informationsressourcer på niveau med de universitære 
biblioteker og herunder også fjernadgang. Arbejdsgruppen fastslår i ”Viden i spil”, at de kommende 
professionshøjskolebiblioteker helt og fuldt deltager i det samarbejdende biblioteksvæsen. Det er 
naturligvis en klar konsekvens af udviklingen. Såvel den viden og information, som skal og bør 
stilles til rådighed for studerende og forskere/undervisere ved de mellemlange uddannelser, som den 
viden og information, som faktisk produceres af studerende og ansatte ved disse institutioner, er af 
national interesse. Der skal derfor stilles de nødvendige ressourcer til rådighed også til såvel socialt 
som teknologisk netværk. De klare anbefalinger af etableringen af et fælles bibliotekssystem for alle 
professionshøjskoler og med fælles driftscenter, af etableringen af et fælles forskningsregistrerings-
system samt af deltagelse i et eventuelt kommende landsdækkende adgangsstyringssystem (parallelt 
med universiteternes DK-AAI-infrastruktur) bør følges. Denne mulighed for standardisering må 
ikke fravælges. Universitetsbibliotekernes store kompleksitet i system- og platformsvalg er historisk 
og i visse tilfælde politisk/økonomisk betonet, men absolut ikke anbefalelsesværdig. Her har kimen 
til mange diskussioner og stridigheder blandt de store forskningsbiblioteker ligget. 
 
Bibliotekarer, uddannelse og Danmarks Biblioteksskole 
 
Danmarks Biblioteksskole fik i ny rektor den 1. marts 2007. Danmarks Forskningsbiblioteksfor-
ening havde fornøjelsen på sit vinterinternatmøde i februar 2007 at kunne byde Lars Qvortrup vel-
kommen til biblioteksvæsenet ganske få dage før, at han tiltrådte som Biblioteksskolens nye rektor. 
Dermed skulle forskningsbibliotekerne i hvert fald introduktionsmæssigt have markeret sig hos den 
nye rektor for den uddannelsesinstitution, som traditionelt stadig leverer en stor del af arbejdskraf-
ten på bibliotekerne. Imidlertid er det ikke forskningsbibliotekerne, som fylder i den i øvrigt ganske 
glimrende omverdensanalyse, som Rektor og Danmarks Biblioteksskole - foreløbig i et udkast - har 
haft til høring i sit Uddannelsesråd lige før sommerferien.  Vi noterer os dog, at skolen netop også 
selv gør opmærksom på det manglende samspil mellem Biblioteksskolen og forskningsbiblioteker-
ne og at et analysearbejde bør iværksættes. Danmarks Forskningsbiblioteksforening stiller sig natur-
ligvis meget gerne til rådighed i denne proces.  
 
Der er traditionelt et godt samarbejde mellem Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Dan-
marks Biblioteksskole og ofte har Biblioteksskolen direkte været repræsenteret i Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforenings bestyrelse - senest frem til september 2006. Derfor er det ikke kun ærger-
ligt, men også utilfredsstillende set med Danmarks Forskningsbiblioteksforenings øjne, at der ikke i 
kategorien ”fag- og interesseorganisationer” er blevet plads til Danmarks Forskningsbiblioteksfor-
ening i det ny-etablerede Advisory Board. Et Board, som er sammensat af repræsentanter for Bib-
lioteksskolens, som det udtrykkes, vigtigste aftagere og samarbejdsinstitutioner. Det må vi naturlig-
vis tage til efterretning, håbe bliver lavet om og så i ventetiden glæde os over, at der dog er blevet 
plads til en enkelt forskningsbibliotekschef blandt rådets 14 medlemmer.  
 
Uddannelsen på Danmarks Biblioteksskole har vist altid været udsat for kritik. Snart har aftagerne 
kritiseret Biblioteksskolen for, at de studerende ikke har tilstrækkelig kreativitet og analytiske ev-
ner, når de kommer ud på arbejdspladserne og snart har de studerende kritiseret Biblioteksskolen 
for manglende fokus på det virkelige liv ude på bibliotekerne. Det er naturligvis ikke nemt. Heller  
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ikke, når Bibliotekarforbundet principielt ønsker bibliotekar DB hen, hvor peberet gror, mens der 
stadig er hen ved 50 % af de studerende, som holder fast i netop denne uddannelse. Bibliotekarrol- 
len er under forandring og i USA skulle det ligefrem være ved at blive trendy at være bibliotekar 
med stor teknologisk indsigt og analytiske evner. 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er enig i, at der er behov for et generelt kompetenceløft for 
bibliotekarer af ældre årgang. Men vores erfaring er også, at der er rigtig mange dygtige unge bibli-
otekarer, som ikke absolut behøver en kandidatuddannelse fra Danmarks Biblioteksskole. Til gen- 
gæld er der ingen tvivl om, at kombinationsuddannelserne, hvor bachelorer fra Biblioteksskolen 
tager en kandidatgrad fra universitetet eller vice versa, vil være at foretrække på forskningsbibliote-
kerne i fremtiden. Der er et stort behov for efteruddannelse af allerede for længst uddannede biblio-
tekarer. En systematisk efteruddannelse vil være en klar præference, både for forskningsbiblioteka-
rer, for bibliotekarer og for HK-personale og biblioteksassistenter, men midlerne skal findes – også 
ude på bibliotekerne.  
 
Det er faktisk glædeligt, at indholdet i uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole fortsat kan brin-
ge sindene i kog. De studerende er ikke ligeglade. Bibliotekerne er ikke ligeglade. Men noget tyder  
på, at ”bibliotekar” bestemt ikke er trendy i Danmark og konkurrencen er hård på uddannelsesmar-
kedet. Årets optagelsestal på Biblioteksskolen er derfor sigende. Et fald på 20 % optagne på grund 
af manglende søgning er, som Lars Qvortrup betegner det, katastrofalt. Der skal kæmpes for at 
sammensætte en uddannelse, der fænger, når der skal vælges uddannelsesretning. Bibliotekarer har 
ikke monopol på formidling i videnssamfundet, ligesom Danmarks Biblioteksskole ikke har mono-
pol på at producere vidensmedarbejdere.   
 
Der vil blive rige muligheder for at indhente inspiration og praktisk viden om hverdagen i de danske 
biblioteker for Danmarks Biblioteksskole efter indgåelsen af en samarbejdsaftale med Biblioteks-
styrelsen om kurser, undersøgelser, forskningsprojekter og publikationsvirksomhed. Der er ikke 
tvivl om, at dette partnerskab, hvis formål skulle være ”at udvikle fremtidens bibliotek” vil kunne 
give inspiration til såvel forskning som praktiske tiltag og forhåbentlig vil vejen hermed være banet 
for en større synlighed i form af mere behovsorientering på bibliotekerne for den forskning, som 
udføres på Danmarks Biblioteksskole. Danmarks Forskningsbiblioteksforening hilser i hvert fald 
initiativet velkomment. 
 
Open access 
 
Kampen for fri og åben adgang til offentligt finansieret forskning er intensiveret i det forløbne år. 
Stadig føres den dog kun på ord og stadig kun blandt de få. De anvendte våben har hidtil været ar-
gumenter for og imod betaling for offentliggørelse af forskningsresultater, publicering i dyre viden-
skabelige tidsskrifter med fraskrivelse af egne rettigheder eller åbne digitale arkiver med adgang for 
alle, værdien af peer review, prestige og merit, samt kvalitetssikring, -styring og –kontrol. Det er 
imidlertid, som ved alle stridigheder med åbenlyse muligheder for direkte krig, vigtigt at bevare 
dialogen mellem de involverede parter. ”I think the losers need to be able to lose gracefully and feel 
that they have been given the chance to speak”, som Peter Burnhill fra University of Edinburgh så 
fint beskriver det i en artikel i Guardian om Open access den 13.2.2007. 
 
Det er bemærkelsesværdigt så få danske universitetsledere, der virkelig har engageret sig i Open 
Access diskussionerne. Er der lavet publiceringspolitikker på de danske universiteter? Kun Dan-
marks Tekniske Universitet har markeret sig tydeligt på området til trods for flere bibliotekers og  
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universiteters underskrivelse af Berlin-deklarationen om åben adgang til viden 
(http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html). Det er tilsyneladende ikke en sag, der  
kan vinde opmærksomhed i politiske kredse i Danmark. Har nogen dansk politiker ytret sig offent-
ligt om problemstillingen? Dette til trods for, at Europa Kommissionen faktisk ved flere lejligheder 
har fokuseret netop videnskabelig publicering og Open Access. European Research Advisory Board 
udgav i december 2006 et forslag til politik gældende for forskning under Kommissionens forsk-
ningsprogrammerv. Her er tale om en række klare rekommandationer, som burde give anledning til 
overvejelser også i Danmark.  
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har (sammen med godt 26.000 andre foreninger, institutio-
ner og privatpersoner internationalt) underskrevet den anmodning til den Europæiske Kommission 
om fri og åben adgang til offentligt støttede forskningsresultater, som i midten af februar blev over-
rakt EU's Commissioner for Science and Research og som efterfølgende er blevet fortsat på WWW 
(http://www.ec-petition.eu/). Bag anmodningen og kampagnen står Knowledge Exchange samar-
bejdet (og altså bl.a. DEFF) og SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition). 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening finder det principielt nødvendigt at skabe opmærksomhed 
om de ændrede muligheder, der nu gives for forskningsformidling. Naturligvis er forskningsformid-
ling forbundet med økonomi. Vi gør os ingen forestillinger om, at noget kan leveres eller gøres gra-
tis. Vi er ikke tilhængere af, at betaling for tidsskrifter hos forlag i stedet flyttes over på betaling af  
artikler ved udgivelse. Og vi mener bestemt ikke, at den videnskabelige bedømmelse før udgivelse 
kan undværes. Danmarks Forskningsbiblioteksforening har ingen intentioner om, at ville lukke 
hverken store eller små forlag, men vi anser det for muligt at bevæge både private og offentlige ud- 
givere og de forskere og deres institutioner, som har forskning at publicere. Ikke mindst ved infor-
mation og oplysning. ”Hellig krig” og fundamentalisme fører ikke til brugbare resultater for nogen 
af parterne.  Der ér alternative veje til de kommercielle, videnskabelige forlag og der ér muligheder  
for både at kunne fortsætte med publicering i meriterende tidsskrifter og samtidig lægge sin forsk-
ning frem i personlige eller institutionelle arkiver med fri adgang, enten i form af pre- eller post-
prints eller efter kortere beskyttelsesperioder. Der skal indgås mere afbalancerede rettighedsaftaler, 
som sikrer forfatterne retten til at reproducere, genbruge og formidle egne artikler i ikke-kommer-
cielle sammenhænge.  
 
Et par tiltag indenfor det seneste halve år, hvor den videnskabelige publicering og adgangen til 
forskningsresultater er sat på dagsordenen, fortjener lidt opmærksomhed: 
 
Det nordiske samarbejdsorgan om e-publicering Nordbib, som er initieret af NordForsk, afholdt i 
april en 2-dages workshop om ”Open Access in the Nordic Countries”, hvor en lang række invitere-
de nøglepersoner fra nordiske universiteter, forskningsråd og styrelser, videnskabelige selskaber og  
forskningsbiblioteker mødtes til drøftelser om muligheder og barrierer for elektronisk publicering 
og ”open access”, herunder også hvorledes der kan skabes større fokus på ”Open access” på den 
forskningspolitiske dagsorden i de nordiske lande. Videnskabelig publicering på nordiske sprog har 
betydelig fokus hos specielt humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere og det må anbefales, 
at der på nordisk politisk plan ageres for at støtte fælles handling og overgang til elektronisk publi-
cering og åben adgang med eller uden beskyttelsesperioder. Den efterfølgende rapport med resulta-
terne fra dette 2-dages forløb indeholder udover forskellige anbefalinger også en redegørelse for 
den øjeblikkelige situation i de nordiske landevi. Det måske allervigtigste budskab fra forsamlingen 
var imidlertid, at forlæggere ikke kan undværes, vejen til den åbne og frie adgang til forskningsre-
sultater involverer også de videnskabelige forlag og –selskaber. Et meget spændende svensk projekt 
er her i august 2007 iværksat af Kungliga Biblioteket i Stockholm, som med støtte fra Vetenskaps- 
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rådet, skal lave en redegørelse af og vejledning i rettighedsforhold og muligheder for forfattere og 
institutioner i Sverige i forhold til Open Access. Noget lignende burde gøres i Danmark. 
 
Der skal samarbejde, respekt og forståelse til, men først og fremmest kræves der en erkendelse af, at 
åben og fri adgang til forskning er en naturlig konsekvens af både den teknologiske udvikling og 
globaliseringsudviklingen i samfundet, som vi ikke hverken kan eller bør stoppe.  
 
Næsten direkte i forlængelse af denne nordiske workshop publiceredes i juni en såkaldt hvidbog om 
dansk forskningsformidling med titlen ”Viden giver velstand” skrevet af seniorforsker Jørgen Bur-
chardtvii. Publikationen er et langt partsindlæg i Open Access debatten, som på mange måder er bå-
de underholdende og oplysende, men som også er båret af en subjektivitet og på visse punkter 
manglende indsigt, som desværre skaber et troværdighedsproblem. Når vi alligevel i Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening henleder opmærksomheden på publikationen, er det dels, fordi DEFF 
har støttet arbejdet, og dels fordi forfatteren faktisk har fortjent en tak for at sætte forskningsformid-
lingens infrastruktur på dagsordenen. Man kan være mere eller mindre enig i de mange forslag, som  
Burchardt fremkommer med: Gratis og fri forskning til samfundet (men mod kompensation for mi-
stede salgsindtægter), Al dansk forskning skal gøres elektronisk tilgængelig og søgbar, En national 
infrastruktur baseret på Forskningsdatabasen, Bedre økonomiske vilkår for en frodig forsknings-
formidling, samt Forskning i formidling. Der er nok at tage fat på. Forudsætningen for gennemfø-
relsen af de forskellige forslag er ifølge forfatteren, ”at forslagene skal realiseres ved deltagelse af 
personer, som har forstand på videnskabelig kvalitet”. Det lyder spændende. Danmarks Forsknings-
biblioteksforening vil anbefale, at Burchardts betragtninger i ”Viden giver velstand” faktisk efter-
følgende indgår i en bredere funderet hvidbog, som kan analysere og kvalificere de mange iagtta-
gelser, der her er gjort. Sagen fortjener en mere objektiv redegørelse. 
 
E-læring, innovation og ophavsret 
 
Danmark er et af de førende lande i verden, når det gælder den enkelte borgers anvendelse af com-
putere og adgang til Internet. De fleste danske hjem har mindst én computer til rådighed, næsten  
alle elever og studerende har mulighed for dagligt at benytte computer, uanset hvad uddannelsesni-
veau de befinder sig på, og for langt de fleste unge mennesker bærer læringen fra folkeskolen til de 
videregående uddannelser præg af den information, der kan formidles og bearbejdes via IKT-
redskaber. Men der er stadig lang vej, til at potentialet for den såkaldte e-læring er nået. Rambøll 
Management har i en rapport til IT- og Telestyrelsen i foråret 2007 anbefalet Regeringen at investe-
re op mod 120 millioner kroner på en massiv satsning på målrettet e-læring over en bred kam i det 
danske samfund. Disse anbefalinger har blandt andet været inspiration til den nationale strategi for 
IKT-støttet læring, som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efterfølgende har ud-
sendt i juni 2007viii. Ministeriet ønsker på tværs af ministerier, uddannelsesinstitutioner og interes-
seorganisationer iværksat en indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring i perioden 
2007-2009 med henblik på 

- at børn og unge skal motiveres til at anvende e-læring tidligt i livet 
- de videregående uddannelser skal udnytte e-læring til at nå pædagogiske og strategiske mål 
- offentlige arbejdspladser skal være i front, når det gælder anvendelsen af e-læring 
- e-læring skal være et naturligt tilbud til private virksomheder og deres medarbejdere 
- borgerne kan blive dygtigere via e-læring 
- de gode erfaringer skal dokumenteres, formidles og udnyttes på tværs af sektorer  
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Regeringen har afsat 135 millioner kroner over 3 år for at skabe større anvendelse og højere kvalitet 
af e-læring for ”at Danmark bliver blandt de førende lande i verden inde for e-læring”. Viden-
skabsministeriet erkender dog, at der kun er sparsom viden om den reelle effekt af e-læring. Hvad er 
god e-læring og hvad er de strategiske, organisatoriske, pædagogiske og økonomiske effekter af e-
læring? Måske skulle dette udredes i højere grad, før der investeres i udmøntning af strategien. Nok  
er ca. 45 millioner om året bedre end ingenting, men et sådant beløb kræver alligevel nøje fokus på, 
hvilke initiativer, der iværksættes for ikke at ”forsvinde”. Der hersker ingen tvivl om, at e-læring vil 
være et overordentligt vigtigt supplement til de muligheder, der i øjeblikket eksisterer, men desvær-
re viser alt for mange eksempler, at store centrale løsninger sjældent giver de bedste resultater.  
 
Undervisningsministeriet har i de seneste år investeret flere hundrede millioner i såvel it-udstyr som 
i læringsplatforme og pædagogiske IKT-redskaber og bl.a. støttet oprettelsen af et Videncenter for  
e-læring. Større produktivitet, øget fleksibilitet og højere kvalitet i uddannelsessystemet er målet. På 
universiteterne opbygges i stigende grad lokale e-læringsmiljøer og en række kurser udbydes på 
tværs af universiteterne. Der har været gjort flere forsøg på at etablere deciderede centrale virtuelle  
læringsmiljøer på tværs af universiteterne, bl.a. gennem UNEV og det spektakulære Danmarks Vir-
tuelle Universitet fra starten af dette årtusinde. Erfaringerne er dårlige. Det har ganske simpelt ikke  
fungeret. Og det skyldes ikke udelukkende, at underviserne på landets universiteter ikke har til-
strækkelige it-færdigheder. Naturligvis skal der fokus på de IKT-pædagogiske kompetencer og der 
skal skabes sikre og pålidelige e-læringsplatforme (det gælder for så vidt både centrale og decentra-
le systemer), men allervigtigst er det, at der er ordentlige vilkår for at skabe indhold til e-læring. 
Copyright-lovgivningen og den restriktive måde rettighedshaverne agerer på gennem Copydan læg-
ger en meget stor dæmper på mulighederne for at kunne formidle undervisningsmateriale gennem e-
læringssystemer. Det nytter ikke noget, at forudsætningen for at kunne blive undervist eller studere 
ved brugen af e-læring, er analoge tekstmaterialer, som skal tilsendes eller afhentes, eller audio/ 
visuelt eller digitalt materiale, som fordrer anvendelse på bundne lokaliteter. Kravet til god e-læring 
er under alle omstændigheder, at adgang til læringsforløb 24/7 ikke på nogen måde må være restrik-
tiv for deltagerne. 
 
Videnskabsministeriet har gennem et it-færdighedsbarometer målt befolkningens IKT-
færdighederix. De første resultater af disse undersøgelser antyder, at der faktisk ligger et stort arbej-
de foran, hvis Regeringens ønsker om ikke bare en optimeret brug af IKT-støttet læring men også til 
digital forvaltning for hver enkelt borger, skal imødekommes - til trods for erklæringen om, at Dan-
mark i dag er verdens bedste it-nation: 62 % af borgerne har middelgode eller gode IKT-
færdigheder, mens 38 % har enten svage (18 %) eller overhovedet ingen (20 %) IKT-færdigheder. 
Det ikke bare skal være - men det er også bydende nødvendigt, at det er - nemt og sikkert at færdes i 
den digitale verden. Danmarks Forskningsbiblioteksforening ser med spænding frem til den nye 
samlede strategi for digitaliseringen af den offentlige sektor for årene 2007-2010, som forventes 
præsenteret i løbet af efteråret 2007. Der skal ikke herske tvivl om, at forskningsbibliotekerne på 
alle måder støtter og efter bedste evne også selv bidrager til serviceforbedringer og administrative 
optimeringer gennem digitalisering. IKT-baserede ydelser er et krav overalt i forskningsbiblioteker-
ne. Mange udviklingsprojekter og rationaliseringer finder sted i lokale miljøer på eller i samarbejde 
mellem universiteterne og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, men også i internationale 
samarbejder. ”Pervasive computing” er en naturlig del af dagligdagen og brugerne bør ikke skulle 
have særlige færdigheder.  
  
Brugen af åbne og anerkendte standarder er et af midlerne til øget samarbejde men også til øget 
tilgængelighed. IT- og Telestyrelsen har i rapporten ”Anvendelse af åbne standarder for software i 
det offentlige”x foreslået, at en række åbne standarder indenfor 7 områder skal gøres obligatoriske  
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fra den 1. januar 2008. Det drejer sig om standarder for dataudveksling mellem offentlige myndig-
heder, til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, til udveksling af dokumenter mellem offentlige 
myndigheder, til elektronisk indkøb i det offentlige, til digital signatur, standarder for offentlige 
netsteder og hjemmesider samt standarder for it-sikkerhed i staten. Danmarks Forskningsbiblioteks-
forening støtter dette forslag, som vil kunne medføre den interoperabilitet og fleksibilitet, som nød- 
vendigvis skal til for at sikre optimale vilkår, ikke bare for forskningsbibliotekerne, men for hele det 
offentlige område. Forudsætningen for dette er naturligvis, at der eksisterer en sammenhængende 
arkitektur, hvor systemer, komponenter, data og teknik kan flettes. Principperne for en sådan er i 
hvert fald på plads i bibliotekerne. Hvorvidt anvendelsen af åbne standarder i sig selv vil give be- 
sparelser, som ønsket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, må tiden vise. Men 
principielt finder Danmarks Forskningsbiblioteksforening forslaget strategisk rigtigt. 
 
Med etableringen tilbage i 2005 af ”i2010 – et europæisk informationssamfund for vækst og be-
skæftigelse” (http://europa.eu/scadplus/leg/da/cha/c11328.htm) har EU Kommissionen sat fokus på 
bl.a. digitalisering og online tilgængeliggørelse af kulturelt materiale samt digital bevaring. Det har  
således været et ønske fra Kommissionen, at medlemsstaterne forbedrer vilkårene for digitalisering 
og online adgang til kulturelt materiale og at der udarbejdes dels nationale strategier for adgangen  
til det digitale materiale følgende ophavsretslovgivningen og dels tages hensyn i netop lovgivningen 
til kopiering og migration af digitalt kulturelt materiale med henblik på bevaring. En lang række 
europæiske lande har påbegyndt dette arbejde og i oktober 2006 nedsatte Kulturministeriet en Ar-
bejdsgruppe om digitalisering af den danske kulturarv som et led i den mediepolitiske aftale for 
2007-2010. Arbejdet skal afsluttes i løbet af 2007. Det bliver spændende at se, om der efterfølgende 
er politisk villighed til at finde de mange økonomiske midler, som dette arbejde i sidste ende vil 
kræve.  
 
Allerede i april 2007 forelå en rapport fra Arbejdsgruppens ophavsretlige undergruppe, som skulle 
behandle de ophavsretslige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med digitaliseringen og 
tilgængeliggørelsen af kulturarven med særligt fokus på klareringen af rettigheder til materialetxi. 
Specielt set med bibliotekernes øjne er det efter års dårlige erfaringer med dialogen med rettigheds-
haverne glædeligt, at man i den ophavsretlige undergruppe er nået frem til en række løsningsforslag, 
som både rettighedshaverne og kulturarvinstitutionerne er enedes om. Det gælder bl.a. forslag om 
udvidelse af aftalelicensmulighederne i ophavsretsloven, om kollektive aftaler i forbindelse med 
”orphan works” og en præcisering af, at også radio- og tv-udsendelser, internetmateriale og film kan 
gøres tilgængeligt på de samme betingelser som andet pligtafleveringsmateriale ifølge pligtafleve-
ringslovens §16 og §16a. De økonomiske vilkår for indgåelse af aftaler resterer, men på baggrund 
af den enighed, der opnåedes i forhandlinger mellem DR og Copydan om en principaftale til klare-
ring af rettigheder til hele DR’s programarkiv til brug på Internettet og den efterfølgende konkrete 
indgåede aftale med en årlig afgift på 14 millioner kroner, er der grund til stor optimisme. Denne 
exceptionelle aftale, som er den første af slagsen i verden, bør danne eksempel for villigheden til at 
finde sådanne ”win-win” kompromisløsninger. 
 
Universiteterne, kvalitetsindikatorer, kopieringsaftale 
 
Den nye universitetsstruktur har nu eksisteret i praksis i godt et halvt år. Siden 1. januar 2007 har 
der været arbejdet intenst for at få fusionerne på plads og der tegner sig efterhånden et klarere bille-
de af, hvordan forvaltningen af de ændrede universitetsenheder skal foregå. Udadtil ser det ud til, at 
processen vil lykkes på fremragende vis. Indadtil kæmpes der mange kampe. Men der er grund til at 
rose universiteterne, både de gamle og de nye, for det foreløbige forløb. 
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Med etableringen af de ”nye” universiteter ønsker Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling at indgå nye udviklingskontrakter med sine universiteter fra 2008, altså reelt 1 år før de gamle 
udviklingskontrakter udløber. Det er ganske forståeligt. Vilkårene har ændret sig markant. Ministe-
riet lægger nu op til en strammere styring af indholdet af disse udviklingskontrakter. Alle universi-
teter skal forholde sig eksplicit til en række fastsatte aktiviteter og grundindikatorer - i manage- 
mentbranchen kaldes det objektive performancemål - ud fra hvilke, der efterfølgende kan laves 
tværgående sammenligninger og præstationsevalueringer. Et universitet bør naturligvis være indstil-
let på at kunne dokumentere sin gavn for samfundet, men der er ingen tvivl om, at der med en sådan 
kraftig styring stiles mod større konkurrence og en automatisk ranking af universiteterne indenfor 
de politiske rammer, som opstilles af Videnskabsministeriet med eller uden hensyn også til de øko-
nomiske vilkår, som Ministeriet stiller til rådighed for hvert enkelt stort eller lille universitet. Det 
kan næppe undgå også at berøre universitetsbibliotekerne. 
 
Basismidlerne til universiteterne skal delvist fra 2009 og endeligt fra 2010 tildeles efter kvalitet. I 
øjeblikket arbejdes der i 3 arbejdsgrupper nedsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling, med repræsentanter bl.a. fra Rektorkollegiet, med henblik på at udforme indikatorer til en for-
delingsmodel af basismidler efter kvalitet. Arbejdsgrupperne har fokus på henholdsvis forskning,  
uddannelse og videnspredning. Udover disse 3 kvalitetsparametre vil også omkostningseffektivitet 
blive inddraget. Det er vigtigt at bemærke, at universiteterne alle har støttet forslaget om basismid-
ler tildelt efter kvalitet, men naturligvis med ønsket om at kunne påvirke udviklingsprocessen, idet 
forvaltningsmæssige eller politiske beslutninger på overordnet niveau ikke kan erstatte faglige vur-
deringer. Der er konsensus om målet. Det vil være formålstjenligt at opnå videst mulig enighed om 
midlerne også. Der ér forskel på humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige 
uddannelses- og forskningsmønstre. Det er et overordentligt stort arbejde, der ligger foran, for at få 
fastsat kriterierne og implementeret systemerne. Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 
omhandler i år forskningskvalitet og herunder også udviklingen af kvalitetsindikatoren for forsk-
ning (den såkaldte bibliometri indikator), som skal baseres på erfaringerne fra et tilsvarende norsk 
projekt (www.nifustep.no). Universitetsbibliotekerne har ekspertise i forbindelse med registrering, 
bibliometri, videnskabelig publicering og –formidling og vil have en helt selvfølgelig central place-
ring i udmøntningen af indikatorarbejdet for såvel forskning som videnspredning.  
 
Universitetsbibliotekerne og bibliotekerne på de tidligere sektorforskningsinstitutioner er selvsagt 
påvirket af universitetsfusionerne. Det er for tidligt endnu at drage endelige konklusioner, men na-
turligvis vil biblioteksbetjeningen på de enkelte uddannelses- og forskningsenheder blive påvirket 
af hvilken informations- og bibliotekspolitik, der lægges for central eller decentral fysisk betjening. 
Det er ikke alle uddannelser eller forskningsområder, der kan klares ved udelukkende digitale tjene-
ster. Der må imidlertid imødeses rationaliseringer og personalereduktion. Bibliotekernes økonomi 
udgør de fleste steder en fast del af universiteternes bevillinger og på sigt vil ”nedlagte” universite-
ter, selv ved omkalfatring til universitetsskoler, skulle argumentere endog meget kraftig for bevarel-
se af status quo. En særlig status har dog biblioteksbetjeningen af såvel Københavns Universitet 
som Aarhus Universitet, idet disse 2 universiteters centrale biblioteksydelser i høj grad leveres af 
Kulturministerielle nationalbiblioteker. Det er en situation, der utvivlsomt vil kunne give anledning 
til diskussioner i fremtiden. 
 
Der har længe været forhandlet mellem Undervisningsinstitutionerne i Danmark (fra gymnasier 
over handels- og tekniske skoler til universiteterne) og COPY-DAN om en ny aftale om kopiering 
af såkaldt ”ophavsretslig beskyttet materiale” til undervisningsbrug. Tilsyneladende er disse for-
handlinger ved at nærme sig deres afslutning – og denne gang også med en løsning på indscanning 
og digital lagring. Hvorvidt niveauet for betalingen for kopiering på undervisningsinstitutionerne er  
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rimelig eller ej, må være op til den enkelte at afgøre, men Danmarks Forskningsbiblioteksforening 
vil gerne påpege, at der skal mere til end en standardaftale med mulighed for digital kopiering af 
højest 20 % eller max. 20 sider af et dokument, hvis der skal være mulighed for at bruge det digitale 
medium i undervisningssammenhænge. Vi vil stærkt anbefale, at der før den endelige aftale med 
COPYDAN indgås, fastsættes bredere rammer for indscanning og digital lagring på niveau med den  
forsøgsaftale, der de sidste par år har givet Handelshøjskolen i Aarhus mulighed for at lave digitale 
kompendier til de studerende. Sikker adgangsstyring ved hjælp af single-sign-on kontrolsystemer og  
præcis anvendelsesstatistik til afregning er blot nogle af de optimale vilkår, som universiteterne kan 
tilbyde for at imødekomme rettighedshaverne. Tiden må være inde til at give landets studerende 
moderne vilkår på dette område. 
 
Afslutning: videnspolitik og verdensklasse 
 
Der har i det sidste års tid – ikke mindst i bibliotekskredse – været diskuteret behovet for en natio-
nal videnstrategi. Danmarks Biblioteksforening har rejst debatten ved flere lejligheder, Biblioteks-
styrelsen har påpeget det ønskelige i sådant, Folketinget har i begyndelsen af 2007 haft forespørg-
selsdebat om sagen og Kommunernes Landsforening har reageret kraftigt mod statslig indblanding i  
kommunernes forvaltning af biblioteksområdet. Danmarks Forskningsbiblioteksforening støttede 
allerede i fjor ønsket om en national videnstrategi. Debatten har i de mange forskellige sammen-
hænge nærmest syntes at begrænse sig til et kulturpolitisk/-ministerielt slagsmål. Det er det ikke. 
Der er behov for en generel vurdering af samfundets videnforvaltning - en videnspolitik - hvor  
ikke bare folkebibliotekets rolle og placering indenfor virkeliggørelsen af livslang læring fokuseres. 
Undervisningsbibliotekernes og fag- og forskningsbibliotekernes rolle i det globaliserede videns-
samfund skal inddrages og værdsættes - og mere end blot som ”overbygning” - i en samlet analyse 
med baggrund i, at viden bør være et offentligt gode til gavn for alle.  
 
Der bør naturligvis ikke være restriktioner på informationers og materialers flow rundt i landet. Der 
mistes værdi for hver dag, en bog står ubenyttet på en hylde eller digitale informationer er steds-
bundet, samtidig med at der er en potentiel bruger et andet sted i landet. Der bør laves systemer og 
skabes økonomiske vilkår, hvor information, fysisk såvel som digital, automatisk flytter sig efter 
brugerne uafhængig af organisatoriske eller geografiske skel. Den nye tids studerende, unge som 
gamle, er ”always-online” i et virtuelt netværk med tusindvis af kontakter og kommunikationsfla-
der, hvor tid og rum er frigjort. Verdensklasse-tænkningen, som så åbenlyst er kommet frem i de 
seneste år, og strategierne om livslang læring og forskningsresultaters synlighed skal understøttes, 
ikke mindst ved bibliotekernes hjælp. Der er mange opgaver og megen innovation foran os, men det 
er vigtigt, at der også fra politisk hold er bevidsthed om dette. Det Strategiske Forskningsråd har 
tidligere peget på bibliotekerne som vigtige spillere på banen, mens Regeringens globaliseringspoli-
tik desværre helt har overset bibliotekerne. Der tales fortsat om vidensamfundet som en selvfølge, 
men kun affødt af informations- og kommunikationsteknologiens fantastiske udvikling. Der mang-
ler stadig en samlet videnspolitik og -strategi. Det er ikke nok bare at efterlyse digitale offentlige 
services af høj kvalitet. 
 
 
Claus Vesterager Pedersen 
1. september 2007  
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