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Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? 

Temadag arrangeret af Forum for Registrering i samarbejde med Fabita, torsdag den 22. november 

2012, Mødecenter Odense 

Af Heidi Holst Madsen, informationsspecialist, Det Kongelige Bibliotek/KUBIS 

"E-bøger er en del af din hverdag. De har indflydelse på din hverdag, dine arbejdsprocesser og dit 

samarbejde med andre biblioteker. På bibliotekerne stiller e-bøgerne helt nye krav, materialevalget 

skifter karakter, og der er helt nye spillere på banen. 

"Temadagen sætter fokus på de forandringer, der sker i arbejdet med bøgerne, når de bliver 

elektroniske – både på det enkelte bibliotek og i det danske lånesamarbejde. Der fokuseres både på 

udbuddet, de økonomiske konsekvenser ved synliggørelsen, materialevalget og den praktiske 

håndtering i henholdsvis den lokale katalog og DanBib/bibliotek.dk." 
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Hvem har adgang til hvad? Offentlige biblioteker og den restriktive adgang /v Harald 

von Hielmcrone, SB 

Oplægget var ikke mindst en god introduktion til den retlige ramme vedrørende e-bøger – meget kort 

opsummeret: 

Ved køb af et fysisk eksemplar af en bog overgår ejendomsretten (dog ikke ophavsretten) til køber, 

hvorfor biblioteker kan udlåne de eksemplarer, de ejer. 

Med hensyn til digitale bøger i databaser er der derimod tale om en tjenesteydelse, ikke en overførsel 

af ejendomsretten, og bibliotekerne må holde sig til de aftaler om udlån/adgang, der ligger i licensen. 

Den retlige ramme kan skabe problemer i forhold til biblioteksloven, hvor bibliotekernes opgave er at 

opbygge relevante informationsbærende samlinger, med henblik på at stille dem til rådighed for 

brugerne. Et forlag kan ikke forbyde et bibliotek et købe et eksemplar af en fysisk bog, og herefter 

udlåne den, men de kan nægte at sælge os adgang til databaser med e-bøger. 

Der er allerede eksempler på forlag, der har nægtet biblioteker adgang til elektronisk materiale i 

udlandet. Hielmcrone spørger: Er det acceptabelt, at forlagene kan bestemme, om de vil sælge 

adgang til deres digitale materialer til bibliotekerne? Vil vore politikere tillade det? Kan det ende med 

tvangslicens? Hielmcrone tror det ikke, men det er selvfølgelig en mulighed. 

Forlagenes frygt for at miste omsætning, hvis bibliotekerne kan udlåne deres digitale materialer 

ubegrænset, er reel nok. Derfor er det naturligt, at de ønsker begrænsninger på udlånene, der minder 

om de begrænsninger, der er på fysiske eksemplarer: f.eks. 1 fil = 1 udlån, og næste låner må vente 

på, at filen afleveres igen; eller at der skal betales for det digitale materiale igen efter 26 udlån, da et 

fysisk materiale gennemsnitligt holder til 26 udlån, før det er slidt op. 

Afsluttende påpeger Hielmcrone, at det vigtigste for biblioteker med digitale materialer i 

biblioteksbasen er: Fagligt dygtigt personale, som kan vejlede i brugen af de digitale materialer, en 

god it-afdeling, og sidst, men ikke mindst, en stor pengepung. 

E-reolen og forlagsbranchen /v Thor Dekov Buur, Københavns Kommune, Kultur- og 

fritidsforvaltningen 

E-reolen er både stadig ny og i udvikling – den befinder sig lige nu i en overgangsfase på flere 

forskellige områder, som licenser og teknisk platform, og det bliver spændende at følge med i, hvor 

den lander. 

E-reolen samarbejder med 120 forlag og har 1700 titler i katalogen (før 1. november, hvor Gyldendal 

og Lindhardt & Ringhof stadig var med, var der omkring 4000 titler). Alle danske folkebiblioteker er 



med i samarbejdet, og betaler forlagene fastsatte priser per udlån – fra 16,50 kr. for nye/populære 

titler til 12,50 kr. for ældre/mindre populære titler. 

Principperne for indholdet er, at forlagene deltager frivilligt, helst med hele kataloger og helst dansk 

indhold. E-reolen vil dog gerne arbejde hen imod også at tilbyde public domain-titler, udenlandske og 

selvpublicerede titler, samt digitalisering af forlagenes bagkataloger. 

Der er mulighed for begrænsninger i udbuddet af titler, f.eks. at tage hensyn til nye udgivelser, som 

kan begrænses til 1000 udlån eller sættes i karantæne de første 6 måneder. E-reolen kan også for sit 

eget budgets skyld sætte begrænsninger for udbuddet, f.eks. ved maks. antal udlån per låner, eller på 

biblioteksniveau maks. forbrug i kroner eller maks. antal lån per bibliotek. 

E-reolen bygger på DRM-låste .epub- og .pdf-filer til download, men det er en teknisk og dyr løsning. 

Fra februar 2013 vil læsning i stedet kun kunne ske gennem browseren (forhåbentligt med mulighed 

for caching). Web-læsning er let at bruge på flere enheder og platforme (også på Kindle, som der har 

været klager over med den nuværende løsning), og brugerne slipper for at skulle oprette sig ved en 

amerikansk tredjepartsleverandør (Adobe for Adobe ID til oplåsning af RDM-låsen). 

 

 
Engang for længe siden… 

Synliggørelse versus økonomi – kan bibliotekerne opfylde brugernes behov? /v 

Christian Knudsen, KB, KUBIS 

Christian Knudsen pegede på to store tendenser inden for e-bøger: 

 Licenser i stedet for køb 

 Færre ressourcer, både penge og personale 

I dag sker materialevalget ikke på enkelttitelniveau, men på forlagsniveau – vi udvælger ikke litteratur, 

men forlag. E-bogs-pakkerne indeholder ofte en del irrelevant materiale, men pga. prisen er der et 

stort incitament for at købe pakker – og vi dækker ikke lånernes behov dårligere end ved det gamle 

materialevalg, mener Christian Knudsen. Der kan også være problemer ved at købe på 

enkelttitelniveau ved f.eks. bogforslag: Kan forlaget overhovedet levere en enkelt titel? Hvilken 



licensaftale kan indgås på en enkelttitel? Fungerer fjernadgang til materialet? 

 

 
Slide fra Christian B. Knudsens præsentation 

Sidst i oplægget talte Knudsen om PDA-modellen – Patron-Driven Acquisition – hvor en stor mængde 

e-ressourcer gøres synlige i katalogen, men først indkøbes, når en bruger klikker sig adgang til dem. 

PDA kan være interessant, hvor et bibliotek har et meget lille budget, men der er også problemer ved 

modellen: Når budgettet er brugt, kan der ikke købes flere bøger, og biblioteker oplever ofte, at de får 

adgang til for meget irrelevant materiale. 

En lignende model er EBS – Evidence Based Selection – hvor et bibliotek afgiver løfte om at bruge en 

bestemt sum penge hos en udbyder, og herefter i en periode får adgang til hele eller udvalgte dele af 

udbyderens katalog. Ved periodens udgang indkøber biblioteket adgang til udvalgte titler baseret dels 

på fagreferenters valg, dels på statistik på brugernes brug af ressourcerne i perioden. 

E-bøger/e-ressourcer og katalogen /v Nikolaj Kjær Hansen, CBS, og Knut Anton 

Bøckman, KB, DIS 

Tekniske, men spændende oplæg fra Nikolaj Kjær Hansen og Knut Anton Bøckman. 

På CBS og KB importeres e-ressourcer i Aleph på grund af eksport til DanBib og på grund af bedre 

katalogposter. SFX kunne på længere sigt erstatte e-bøgerne i katalogen, men kvaliteten er p.t. for 

ringe, og leverandørerne er ikke hurtige nok til at opdatere nye titler. 

KB tester i 2012 PDA på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek samt på Økonomisk 

Institut. 



 
To modeller for Patron-Driven Acquisition på Det Kongelige Bibliotek/KUBIS 

CBS har første halvår i år testet PDA, med en model, hvor de to første lån var leje, og først det tredje 

udløste køb af materialet. Resultatet blev leje af 247 titler og køb af 20 – men det har været svært at 

konkludere ret meget, da de vigtigste titler allerede var indkøbt af fagreferenterne. CBS udvider og 

fortsætter forsøget i 2013. 

Hvordan kan man søge ressourcerne i fælleskatalogerne? Kommer ressourcerne i 

DanBib? /v Inger Andersen, Vejle Bibliotek 

Hvad betyder det for folkebibliotekslånerne, om de kan se ebøgerne eller ej i katalogen - om de kan se 

forskningsbiblioteksebøgerne? Inger Andersen mener, at det er en fordel for brugerne, at de kan se så 

meget som muligt i bibliotek.dk, også selv om de ikke umiddelbart har adgang til materialet, og kan 

føle sig snydt, når de ikke har adgang til en e-ressource. Men er det så rimeligt at bruge penge på at 

indlåne materialerne eller henvise brugerne til at køre til Århus, København osv. for at få adgang til 

ressourcen? Der rejser sig mange spørgsmål, og ikke mange entydige svar. 

Herudover har folkebibliotekerne et problem med fjernadgang til deres e-ressourcer, da adgangen 

styres af brugerens kommunale tilhørsforhold. Studerende på University College Lillebælt bruger 

f.eks. folkebibliotekerne i deres uddannelseskommune, men er ikke nødvendigvis bosat i samme 

kommune, og kan så ikke tilgå ressourcerne hjemmefra. Der arbejdes med en idé omkring flersidet 

tilhørsforhold for brugerne, hvor brugerne har adgang i forhold til både uddannelse og 

hjemmekommune. 



Hvordan ser fremtiden så ud, og hvordan passer Danskernes Digitale Bibliotek ind 

idette billede? Afslutning og sammenfatning /v Michael Anker, Kulturstyrelsen 

DDB – Danskernes Digitale Bibliotek – er et fællesskab à la DEFF for folkebibliotekerne, som er under 

udvikling. Der bliver samarbejde omkring indkøb, drift, udvikling og formidling – f.eks. fælles CMS til 

folkebibliotekerens hjemmesider. De nye hjemmesider vil skabe muligheder for berigelse af data  - 

f.eks. brugerskabt data, "andre har lånt"-lister osv. 

 

 
Databrønd, berigende data, adgang 

Folkebibliotekerne bruger groft 10-15 % af deres budget på e-ressourcer. E-bøgerne har haft succes i 

2012 i forhold til tidligere år, men udlånene udgør stadig kun en lille andel i forhold til fysiske udlån. 

 

 

 


