
 

Strategier og visioner- 
hvordan gik det? 
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Mængden af strategier, succeskriterier, idé- og 
udviklingsseminarer, projekter er overvældende,  
og kan ikke evalueres her. 

 
 
 
 

 
 
Udviklingsarbejdet var aldrig kommet i gang uden 
et grundigt strategi- og visionsarbejde og aldrig 
gennemført uden en stor portion pragmatisme 
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Opgaven: Set i et langt perspektiv- af en fhv. aktør  

 
 
 
 

 

• Hvad har strategierne betydet for forskningsbibliotekernes udvikling? 
• Hvad ville vi?  
• Hvordan gik det?  
• Var det de rigtige satsninger?  
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Mit greb i dette oplæg 

 

 

 

 

 

• Mit nedslag er i 90’erne og DEF’s første fem år 

• Jeg ser dernæst kort på status i 2019 

• Peger på noget af det, der er lykkedes - og på 
noget, der kunne være gjort bedre 
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Grundlæggende udfordring 

• Det digitale, globale videnssamfund ændrer fra 90’erne 
og frem ALT – acceleration 
 

• Bibliotekernes vidensmonopol opløses 

 
19-09-2019 DFFU-årsmøde, Jens Thorhauge 5 



Svar på udfordringen 

Rapporten Infosamfundet år 2000  
(1994) sætter paradigmeskiftet i gang: 
  

• UBIS udvalget og 

• En ekstraordinær bevilling over  
5 år til etablering elektronisk dokumentlevering 
i forskningsbibliotekerne (1998) 
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Paradigmeskiftets periode 

• Edb-perspektiv 1992 

• Infosamfundet år 2000, 1994 

• Overgangen til virtuelle  
biblioteker 1995-99 

• UBIS-rapporten, 1998 

• DEF 1998 

• Nedlæggelse af DEFF 2019 
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Grundlæggende vision for      
forskningsbibliotekerne 

 
• ‘...et virtuelt system, der overskrider de enkelte 

bibliotekers rammer og stiller bibliotekernes samlede 
informationsressourcer (digitale og traditionelle) til 
rådighed for brugerne i hele landet på en enkel og 
brugervenlig måde…’ (Danmarks Elektroniske 
Forskningsbibliotek, Rapport af Uni-C og Ernest & Young) 

 
• Forestillingen om at edb især handler om at skabe en 

OPAC er overhalet, det virtuelle bibliotek er på vej 
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Men det vil institutionerne ikke! 

 
 
 
 
 
En ‘distribueret model’ er løsningen! – siger de. 
 
Men det er ikke opdraget.  
 
Den nyoprettede Biblioteksstyrelse får  
bevillingen og sekretariatsopgaven  
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• I centrum: ‘De 12 store’ forskningsbiblioteker 

 

 

 

• Tæt på: ‘De små chefers’ biblioteker 
 

• I periferien: Folkebibliotekerne 
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Koordinering 
• Koordinationsudvalg, ministerierne  

og styrelsen 
• Styregruppe/interessenter 
• Sekretariat/Biblioteksstyrelsen 
• Arbejdsgrupper/biblioteksmedarbejdere 

 
Der viser sig at være langt fra overordnet vision til daglig 
service 
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Indsatser i projektperioden 

 

• National licensforhandling 

• Digitalisering, metoder og strategi 

• Virtuelle brugerservices 
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Den første store konflikt 

 
• De kulturministerielle bibliotekers nye 

bibliotekssystemer: 
    Fælles bibliotekssystem? Aleph eller Horizon? 
• Fælles frustration og kamp i Styregruppen 
• Institutions autonomien sejrer: der vælges to 

forskellige systemer 
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Systemarkitektur gennembrud 
Hvem skulle levere resultater?  
 
Private virksomheder?                                                               Bibliotekerne?                                                    DBC? 

 
 
 
 

 
Tre arbejdsgrupper sætter skub i udviklingen 
Portalgruppe: 
• Kataloggruppe 
• Nøglegruppe 
• Pragmatisk tilgang 
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Eksempel på tung start 
 

 DEF-nøglen 

• UNI-C udarbejdede forundersøgelsesrapport 

• Nøglegruppen udarbejdede en alternativ 
rapport (anti-centralistisk) 

• Lige før EU-udbud fandt vi ud af, at der var 
færdige varer på markedet  

• men så kom DVUNI ind i billedet…. 
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Det Virtuelle Universitet 

• Havde som DEF behov for et 
adgangsstyringssystem og fik slået 
bestræbelserne sammen og sat et Portal projekt i 
EU-udbud, men 

• DVUNI løb ind i politiske vanskeligheder, 
udbuddet blev aflyst 

• Resultat: DEF valgte til sidst et simpelt 
proxybaseret system, der benyttede en base med 
brugerinformation på den enkelte institution 
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    Senere  

• Blev adgangsstyring og andre faciliteter 
konstant udviklet og forbedret, bl.a. flyttede 
WAYF-sekretariat ind i Biblioteksstyrelsen. 

• Internationalt standardiserings- og 
licenssamarbejde, samarbejde om 
forretningsmodeller og strategier i ‘Knowledge 
Exchange’-samarbejdet etc.  
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Opgaven: 

På grundlag af en meget overordnet og bred 
vision om elektroniske bibliotekstjenester at 
skabe konkrete resultater for brugerne, der er så 
overbevisende, at DEF forstsætter som et 
tværministerielt samarbejde efter den fem årige 
projektperiode. 
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   Hvad lykkedes? 
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Hvad lykkedes ikke? 
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Strategiske indsatsområder derefter 
Teknisk ramme og webmiljøer 
 Systemarkitektur 
 Portaler 
 Brugerfaciliteter 
 
 

Indhold 
 Licenser 
 Digitalisering 
 
Nye anvendelser 
 E-læring 
 E-publicering 
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Status:  

Er der noget vi ikke har prioriteret godt nok? 
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Vi springer til : Status 2019 

• Centraliseringsstrategien har sejret ad H…til, centralisering plejer 
at føre til besparelser 

• De digitale kerneydelser udgør 90% af låneaktiviteterne 

• DEFF’s spredningsmodel for digitale tjenester helt ud til 
ungdomsuddannelserne fungerer, 

• Offensiv open access/open science strategi 

• Paradigmeskiftet er en realitet, MEN: 

Usikkerhed om de fysiske FFU bibliotekers fremtidige 
muligheder 
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Status 2019: ny strategi 

• KM-Rapport om fremtidig  
organisering af  
forskningsbiblioteksområdet,  
2019 

• Fremtidens fag,- forsknings-  
og uddannelsesbiblioteker,  
2019 

• Strategi for foreningen  
FFU-biblioteker 
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Anbefalinger i KM’s rapport 

 

Analysen forekommer overbevisende 
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Fælles licensforhandlinger 
Nedlæggelse af DEFF 

Ny logistikmodel 
for fysiske samlinger 

Flyttes til KB 
Open Science 



Er anbefalingerne rigtige? 

• Ja, for systemudvikling, adgang  
og funktionalitet, økonomi  
virker det rigtigt 

 

• Er der en risiko? Ja, lokale biblioteker mister 
(udviklings)kompetence og  svækkes 
 

• Meget stærkt nationalbibliotek,  
der kan have dominerende  
egeninteresser 
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Tænketanken om FFU-biblioteker 

 
Fire anbefalinger 

• Mere synlighed og stærkere relationer på alle fronter 

• Ind i moderinstitutionens ledelsesrum 

• Samarbejd med folkebiblioteket 

• Styrket rolle og relationsforståelse 
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Strategi for FFU  
bibliotekerne 

• Tænketanken: fokuseret på større synlighed og mere 
samarbejde 

•  Vision: et ‘udvidet FFU-begreb’ der understøtter 
brugerne i hele deres lærings- og forskningsproces 

• Biblioteket som rum for fællesskab, samarbejde og 
relationer 
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DFFU’s strategi oplæg 

Vision: synlighed, relationer og kompetencer på 
analysens tematiske områder. 

 

De forskellige strategioplæg peger i samme 
retning, men supplerer også hinanden 
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Mine bud på indsatser 

• Hold fast i det samarbejdende 
bibliotekssystem 

• Styrk bibliotekerne efter de strategiske 
anbefalinger der foreligger 

• Tænk i det udvidede FFU-bibliotek 
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Det sammenhængende bibliotekssystem 
 kræver en indsats 
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Det samarbejdende  
bibliotekssystem  

 

• Bedre mulighed for samsøgning i DanBib og  
e-beholdningsregistre  

• Licensaftaler, der tillader print eller downlån af 
artikler til formidling i folkebiblioteker  

• Open access og open science strategier bør også 
inddrage mulighederne i et tættere samarbejde 
mellem forsknings- og folkebiblioteker 
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Biblioteksopgaver der kan styrkes de 
fleste steder 
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Forskningsbibliotekerne kan lære af 
folkebibliotekerne 

• Folkebibliotekerne tvunget til at tænke 
systematisk i nye ydelser: biblioteket som 
lære-,være- og mødested 

• Måske er FFU bibliotekerne på vej mod den 
samme øvelse?- Det udvidede FFU-bibliotek 
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Hvad så? 
 

 

 

• Sats massivt på at gøre biblioteket uundværligt  
for brugerne og institutionerne 
 

• Seriøs udvikling af nye områder, fx støtte til self-
education som et produkt moderinstitutionen  
også kan profilere sig på 

Held og lykke med arbejdet 
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