
Nyhavn 31 E  • 1051 København K  •  Tlf. 33 73 33 73  •  Fax  33 73 33 72  •  E-post  bs@bs.dk   •  www.bs.dk

11. oktober 2004NOTAT
J.nr.: 110-4
BBM/JHP/LHA

Opfølgning af Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed
Undersøgelse af behov for regelsæt for udlånssamarbejde
mellem forsknings- og folkebiblioteker

Som opfølgning på Evaluering af Lov om Biblioteksvirksomhed iværksatte
Biblioteksstyrelsen i foråret 2004 en undersøgelse af behovet for et regelsæt for
udlånssamarbejdet mellem forsknings- og folkebiblioteker. Baggrunden for initiativet var
en række henvendelser fra flere folkebiblioteker vedrørende Roskilde
Universitetsbiblioteks indførelse af restriktioner i maj 2003 i forhold til eksterne låneres
mulighed for at optræde i reservationskø i bibliotekets materialesamlinger. Hensigten med
undersøgelsen var at klarlægge hvorvidt en række forskningsbibliotekers ønske om
periodisk prioritering af bibliotekernes primære brugere, udgør et generelt og reelt problem
for lånesamarbejdet, og følgelig om der er behov for mere præcist at fastsætte
forskningsbibliotekernes forpligtelse i et regelsæt.

For at kortlægge problemets omfang henvendte Biblioteksstyrelsen sig i første omgang til
de biblioteker der i foråret 2003 reagerede på Roskilde Universitetsbiblioteks ændrede
reservationspraksis, med forespørgsel om orientering af problemets omfang via opgørelser
over hvilke titler og i hvilken udstrækning disse titler gav anledning til problemer hos de
respektive biblioteker.

Nedenstående tabel viser de adspurgte bibliotekers registreringer.

Bibliotek Ændret låneadfærd i
forhold til RUB

Antal problematiske bestillinger ved
RUB i perioden 01.12.03 – 01.06.041

Centralbiblioteket i Esbjerg Ændret låneadfærd Ingen registrering
Det Nordjyske Landsbibliotek Ingen tilbagemelding Ingen tilbagemelding
Gørlev Bibliotek Ingen registrering Ingen registrering
Silkeborg Bibliotek Ændret låneadfærd 10 bestillinger
Vejle Bibliotek Ændret låneadfærd Intet registrerbart omfang
Blågårdens Bibliotek Ingen registrering Ingen registrering

På baggrund af bibliotekernes registreringer og det indsamlede materiale er det
Biblioteksstyrelsens konklusion at der ikke kan konstateres behov for udarbejdelse af et
mere omfattende regelsæt for lånesamarbejdet mellem forsknings- og folkebibliotekerne
end det allerede eksisterende.

                                                
1 Registreringsperioden er ikke endeligt angivet i bibliotekernes besvarelser. Det er ud fra det indsamlede
materiale Biblioteksstyrelsens vurdering at registreringsperioden er som den i tabellen angivne.
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Afslutningsvis rettede Biblioteksstyrelsen henvendelse til Statsbiblioteket samt de ti
centralbiblioteker med materialeoverbygningsforpligtelse for dels at orientere om
undersøgelsens resultater, dels for at rekvirere eventuelle kommentarer til førnævnte
konklusion. På denne forespørgsel modtog Biblioteksstyrelsen ingen henvendelser.

Med udgangspunkt i ovenstående forelagde Biblioteksstyrelsen i september 2004
Kulturministeriet at der ikke foreligger grundlag for at udarbejde et specifikt regelsæt
vedrørende lånesamarbejdet mellem forsknings- og folkebiblioteker, udover hvad der
foreligger i form af de ved lov vedtagne krav i Lov om biblioteksvirksomhed (2000) samt af
de reviderede retningslinier for lånesamarbejdet i Vejledning om principper og
retningslinier for lånesamarbejde mellem danske biblioteker (2001). På
Biblioteksstyrelsens anbefaling har Kulturministeriet valgt at afslutte sagen uden
yderligere tiltag.

Biblioteksstyrelsen vil naturligvis løbende følge udviklingen på området, og såfremt der
senere opstår behov for en evaluering af lånesamarbejdet mellem forsknings- og
folkebiblioteker, vil Biblioteksstyrelsen genoptage undersøgelsen.


