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Nye strategier og visioner – næste kapitel i 

bibliotekshistorien



Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Styregruppe:

Bibliotekarforbundet

Institut for Informationsstudier

Bibliotekschefsforeningen

Danske Fag-, Forsknings,- og Uddannelsesbiblioteker 

Danmarks Biblioteksforening

- skabe viden og debat 

om bibliotekernes rolle i 

fremtidens videns- og 

velfærdssamfund

- styrke grundlaget for 

debat og udvikling af 

fremtidens biblioteker og 

bibliotekskompetencer



Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Workshops 

og 

konferencer 

Debat

Vidensprojekter
Undersøgelser

Netværk



Projektpartnere: Danske Fag-, Forsknings,- og 

Uddannelsesbiblioteker og Tænketanken Fremtidens 

Biblioteker

Projektet er støttet af DEFF



Ny national viden 

•Kulturministeriet: Analyse af trends på 

forskningsbiblioteksområdet

•Kulturminsteriet: Beskrivelse af 

forskningsbiblioteksområdet

•Oxford Research: Analyse af det 

fremtidige behov for 

forskningsbiblioteksbetjening

Kulturministeriet: Rapport 

med anbefalinger fra 

arbejdsgruppen om den 

fremtidige organisering af 

forskningsbiblioteksområdet



Vores fokus og tilgang

Fokus på det lokale bibliotek og på 

medarbejderen

Fokus på løsninger fremfor udfordringer

Bredere perspektiv, involvering og et solidt 

fundament





Det gjorde vi: 

INDSIGTER

-Desk research

-Kvalitative interviews

Pia Henriette Friis Bibliotekschefforeningen

Jette Fugl Bibliotekarforbundet

Michel Steen-

Hansen
Danmarks Biblioteksforening

Kasper Holm
Gymnasie,- Akademierne-, og 

Erhvervsskolernes Biblioteksforening

Louise Naomi 

Vetner
Professionshøjskolen UNC Bibliotek

Anne Sandfær Københavns Universitetsbibliotek

Stine Jespersen
Studerende, Institut for 

Informationsvidenskab, KU

Maria Sjøblom Aalborg Bibliotek

Hanne-Louise 

Kirkegaard
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Gitte Bruun DTU Bibliotek

Christian Lauersen Roskilde Bibliotek

Kira Stine Hansen Det Kgl. Bibliotek

Thomas Kaarsted Syddansk Universitetsbibliotek

Lise Møller 

Eriksson
Kadk Bibliotek



Det gjorde vi:

INVOLVERING

- Medarbejdere

-DFFUs faglige fora 

- FFU-biblioteket i samfundet 

-DFFU bestyrelse og ledelse



Det gjorde vi: 

AFRAPPORTERING

- Input til den videre strategiproces i DFFU



Hvad fandt vi ud af og hvad 

skal I nu høre om?

Vilkår: Digitalisering

Strukturelle vilkår

De tre områder

Tænketankens anbefalinger



Megatrend

Digitalisering



Strukturelle vilkår

• Politik: open acces, open science, fair data mv

• Samkøring/samsøgning 

• Licenser

• Reorganisering

• Nedlæggelse af DEFF

• Nedskæringer



Megatrend og strukturelle vilkår



Forskning og viden

• Teknologisk udvikling

• Open Acces, FAIR data mv

→ nyt behov for biblioteksfaglige 

kompetencer



Service

Informationsspecialisten som en del af forskningsteamet

• Data management

• Publiceringsservice

• Nøgleord: samarbejde



Kompetencer

Kræver ‘superbruger’ kompetencer 

og ‘klassiske biblioteksfagligedyder’

• Håndtering af store datamængder, datamining o.l.

• Søgbarhed, klassificering, kategorisering

• Dataetik, datasikkerhed, ophavsret

• Acces, FAIR data osv

• Viden om forlagenes publiceringsstrategier, BFI regler

• Alternative formidlingskanaler- og former



Synlighed og relationer

• Behovs- og aftagerforståelse

• Vejen til forskerens bevidsthed går gennem 

moderinstitutionens ledelse

• Den ligeværdig relation

Nøglekompetence: samarbejde



Uddannelse og Læring

Teknologisk udvikling/digitalisering 

→ den studerende er uafhængig i tid og 

rum



To services

- Biblioteket som studielivets fixpunkt

- Studieteknikker og akademiske kompetenceer



Biblioteket som studielivets fixpunkt

• Den relevante service på det relevante tidspunkt

• På tværs af fag, opgaver, eksamen

• Dybt kendskab til studieordninger

• Samarbejde med studievejledning og studenterråd

• Attraktivt læringsrum



Studieteknikker og akademiske kompetencer

Kompetencer

• Skarp, konkret og opdateret faglighed

• Dybt kendskab til studieordningerne

• Forståelse for de forskellige akademiske krav i de 

forskellige fag



Studieteknikker og akademiske kompetencer

Nøgleord: samarbejde

Ind i undervisningen, ETCS kurser eller?



Synlighed og relationer

To meget vigtige relationer: underviseren og 

den studerende.

Vejen til den studerende går gennem 

underviseren

Vejen til underviseren går gennem 

moderinstitutionens ledelse



FFU biblioteket har en forpligtigelse overfor og i 

samfundet – men hvordan?

Stor intern og ekstern interesse for samarbejde – men 

om hvad? Og hvordan?

…. vi udforskede samarbejdspotentialer

Samfund og Borger…



Samarbejdspotentialer

- Fri og lige adgang til viden

- Forskningsformidling til erhvervslivet

- Unges digitale dannelse og studiekompetencer

- Citizen Science

- Koordinering i studiebyerne 

- Fælles, lokale arrangementer



Mange gode ideer – men hvordan?

Anbefalinger til organisering

- Afsøg samarbejdspotentialer

- Aktive ledelser

- Inddrag moderinstitutionen

- Inddrag lokale politikere

- Faciliter møder og netværk mellem medarbejdere



Synlighed og relationer

(…)



Tænketankens anbefalinger

• Mere synlighed og stærkere relationer på alle fronter

• Ind i moderinstitutionens ledelsesrum

• Samarbejd med folkebiblioteket

• Styrket rolle- og relationsforståelse



Spørgsmål?


