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På vej over Rubicon 

- indtryk fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 2012 

Af Erik Hofmeister, sektionsleder, Studie- og Forskningsservice, Statsbiblioteket/AU Library 

”Vi har aldrig haft så travlt som nu” lød det heftigt på et tidspunkt i den gruppediskussion, som jeg 

deltog i under det netop afholdte årsmøde for forskningsbiblioteksforeningen. Deltagerne havde fået 

til opgave at diskutere tre spørgsmål om bibliotekernes fremtidige opgaver på baggrund af den 

rapport om ”Fremtidens forskningsbibliotek”1, som blev præsenteret på årsmødet, og som – hvis man 

tager de lidt mørke læsebriller på – nok kan give anledning til nogen usikkerhed om bibliotekernes 

virke i fremtiden. 

Men det heftige udbrud var et udtryk for den vilje og handlekraft, som efter min mening prægede 

branchen i Roskilde, og som derfor også på fin vis adresserede det retoriske spørgsmål, formanden, 

Michael Cotta-Schønberg, indledte årsmødet med: Skal bibliotekerne blive ved den kendte og trygge 

biblioteksinstitution – med fare for gradvis udgrænsning – eller skal de satse og gribe initiativet – uden 

sikkerhed for, hvad det alt sammen ender med? På samme måde stod Cæsar i år 49 f.v.t. overfor et 

afgørende valg. Skulle han krydse floden Rubicon eller forblive på samme side med fare for at blive 

marginaliseret i Det Romerske Rige? Han tog som bekendt udfordringen op og krydsede Rubicon med 

de berømte ord ”loddet er kastet”.  

Det følgende er ikke et referat af årsmødet – her henvises til slides fra foreningens website, 

www.dfdf.dk - men er en beskrivelse af nogle af de indtryk, som årsmødet gjorde på undertegnede, der 

er ny i branchen. 

”Henimod Rubicon” hed overskriften på formandens beretning, men jeg synes nu nok, at de velvalgte 

cases på årsmødet viste, at forskningsbibliotekerne på flere områder allerede er ved at krydse den 

berømte flod. Lysten og viljen til at gå nye veje er stor. Og det er det afgørende. 

  
Cæsar - ”loddet er kastet”  

Velgørende var det, at arrangørerne ikke havde valgt at fokusere på trusselbilledet og 

dommedagsprofetierne, som er velkendte (se bl.a. formandens beretning), men satte fokus på nye veje 

gennem cases om brugerdrevne e-bogsanskaffelser, ”den indlejrede bibliotekar” og bibliotekernes 

muligheder inden for forskningsdata. 

                                                             
1 Rapporten kan downloades fra DF’s rapportarkiv: 
http://www.dfdf.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=46&Itemid=59 

http://www.dfdf.dk/
http://www.dfdf.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=46&Itemid=59


Kunden i centrum 

Banen blev kridtet op af biblioteksleder Rick Anderson fra universitetsbiblioteket på Utah University. 

Amerikanerne er verdensmestre i service og deres servicekoncepter bl.a. inden for 

oplevelsesindustrien har dannet skole rundt om i verden, også i Danmark. Derfor er det altid 

spændende at høre på, hvad de har at sige ”over there”.  

Anderson leverede et levende, perspektivrigt og for nogle måske et lidt provokerende indslag om den 

digitale udvikling og de følger, den har rundt om på bibliotekerne (”min opgave er ikke at skabe 

tilfredse bibliotekarer, men tilfredse kunder”). Fokusering på digitale leverancer just in time og 

kundefokusering (”e-first/patron-first”) er nøglebegreber på Andersons eget bibliotek, og det ledte 

meget fint over i de følgende oplæg og cases om brugerdrevne ebogsanskaffelser i den nordiske 

forskningsbiblioteksverden.  

 
Rick Anderson gav et inspirerende og livligt oplæg op årsmødet 

”Brugeren i centrum” var netop overskriften på Anne Mette Morthorsts case fra AU Library/Business 

and Social Sciences, hvor man i dag bruger flere penge på at købe e-bøger fremfor trykte bøger, et 

forhold, der tilgodeser nye brugergrupper just in time. Udviklingen er naturligvis ikke uden 

problemer, som bl.a. Kira S. Hansen fra det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på 

KB/KUBIS gjorde opmærksom på. Bl.a. fordi danske e-bøger endnu mangler på markedet; det er 

umuligt at forhandle med alle leverandører, og endelig står man i dag på KUBIS med det lavpraktiske 

problem, at et stort rum, som tidligere rummede tusindvis af bøger, ikke umiddelbart kan omdannes 

til et attraktivt studiemiljø da det ikke lever op til brandmyndighedernes krav… 

Den digitale kommunikation og kontakt er i sagens natur upersonlig og fjern for så vidt man ikke 

sidder face-to-face, og derfor var det opløftende at høre om nye veje på Herlev Universitetshospital, 

Erhvervsakademiet MidtVest og Rambøll, hvor bibliotekarer ikke blot yder de traditionelle 

biblioteksservices, men også bliver integrerede dele af aktiviteterne. På Herlev er bibliotekaren f.eks. 

omdrejningspunkt for netværk for bl.a. sygeplejersker og forskere, og også på Erhvervsakademiet 

MidtVest indgår bibliotekaren i flere utraditionelle samarbejdsrelationer. ”Dialogen er vigtigere end 

rummet” hedder det på Erhvervsakademiet, hvor man således rent bogstaveligt tænker ud over de 

vante rammer og er i tæt dialog og netværk med brugerne – en åbenlys rigtig vej frem.  

Om denne praksis med at blive en del af brugermiljøet så skal hedde ”Den indlejrede bibliotekar”, som 

var overskriften på disse cases, kan diskuteres. Fra salen blev det fremført, at ”indlejret” kan have en 

negativ betydning, men da branchen består af lærde og diskussionslystne folk blev det synspunkt også 

imødegået, og mødedeltagerne konfirmerede ikke et nyt navn….. 

Inspirerende gruppearbejde 

På årsmødet afløste det ene oplæg naturligt nok det andet, og som tiden gik, blev stadigt flere 



computere, ipads og smartphones aktiveret rundt om på årsmøde-deltagernes pladser  - og netop 

derfor udgjorde det indlagte gruppearbejde torsdag eftermiddag et forfriskende indslag.  

Baggrunden var som nævnt rapporten ”Fremtidens Bibliotek” og gruppedeltagerne skulle bl.a. tage 

stilling til de ansattes vigtigste arbejdsopgaver om 10 år og om bibliotekerne skal påtage sig ikke 

traditionelle biblioteksopgaver, - ja, om det overhovedet giver mening fortsat at operere med 

”bibliotek” som institutionelt begreb?  

Store spørgsmål, som i min gruppe gav anledning til en livlig og engageret snak om branchens 

udfordringer og muligheder. Det blev til synspunkter i øst og vest og den arme referent måtte – 

ligesom de øvrige gruppereferenter – opgive at opsummere og vi fik ikke et samlet konklusion på 

gruppearbejdet, hvilket heller ikke var det afgørende. Det var selve dialogen, og med den entusiasme, 

der blev lagt for dagen i min gruppe – og, er jeg sikker på, også i de øvrige grupper – så er der masser 

af drive og gåpåmod i den fortsatte udvikling af forskningsbibliotekerne, og det lover godt.    

Nok er den digitale udvikling en udfordring, men vores kundeunderlag i form af studerende vokser 

altså i disse år og med Folketingets fokus på forskning og kompetenceløft har branchen masser af 

udviklingspotentiale. Og skulle de offentlige bevillinger falde – således som rapporten peger på – vil 

der være andre finansieringskilder i form af puljer og fonde, som vi skal have øje på. Og så skal vi turde 

at forlade ”forsigtigper-rollen”. Vi skal begynde at tale om markeder, produktudvikling og 

markedsføring. ”Den, der lever stille, dør”. Sådan var det ikke tidligere, men sådan er 

markedsvilkårene i dag.  

 
Whiteboard noter fra gruppearbejdet 

Navnet… 

Skal vi altså blive ved med at kalde os bibliotek hed et af spørgsmålene? Naturligvis, for det er et rigtigt 

godt, indarbejdet brand, der i et og alt signalerer seriøsitet, og det er et afgørende parameter for 

brugerne. Og så længe vi udvikler os sammen med og for brugerne er navnet i sig selv ikke problem.  



Navneproblematikken for foreningen som helhed var også på dagsordenen på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen stillede forslag om, og fik opbakning til, at se på mulighederne for at ændre foreningens 

navn, så det i højere grad afspejler bredden af de bibliotekstyper, som foreningen gerne vil 

repræsentere.  

Man kan i sit stille sind opfordre bestyrelsen til at finde et lidt mere mundret og kortere navn, der ikke 

– som nu - nødvendiggør brugen af hele to genitiver i samme ord… 

Links 

Danmarks Forskningsbiblioteksforening: www.dfdf.dk 

Foreningens facebookprofil: www.facebook.com/dfbib  
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