
    
4. Opkræves mellemkommunal betaling?4. Opkræves mellemkommunal betaling?4. Opkræves mellemkommunal betaling?4. Opkræves mellemkommunal betaling?    

 Respondenter Procent 

Ja 6 6,2% 
Nej 91 93,8% 

I alt 97 100,0% 

 
5. Opkræves gebyrer for Interurbanlån?5. Opkræves gebyrer for Interurbanlån?5. Opkræves gebyrer for Interurbanlån?5. Opkræves gebyrer for Interurbanlån?    

 Respondenter Procent 

Ja, fra alle kommuner 1 1,0% 
Ja, fra visse kommuner for specielle materialegruppe 1 1,0% 
Nej, opkræver ikke gebyrer 95 97,9% 

I alt 97 100,0% 

6. Angiv bibliotekets gebyrtakster for overskridelse af lånetid6. Angiv bibliotekets gebyrtakster for overskridelse af lånetid6. Angiv bibliotekets gebyrtakster for overskridelse af lånetid6. Angiv bibliotekets gebyrtakster for overskridelse af lånetid    
Ved lånetids ophør, børnVed lånetids ophør, børnVed lånetids ophør, børnVed lånetids ophør, børn    
Gebyrtakster Antal biblioteker 
0 kr 32 
2 kr. 1 
5 kr.  27 
6 kr 1 
10 kr. 35 
20 kr 1 

Ved lånetids ophørVed lånetids ophørVed lånetids ophørVed lånetids ophør,,,, vok vok vok voksnesnesnesne    
Gebyrtakster Antal biblioteker 
0 kr.- 9 kr. 7 
10 kr. 30 
11 kr. – 14 kr.  12 
15 kr. 10 
20 kr 48 

Efter 7 dage , børnEfter 7 dage , børnEfter 7 dage , børnEfter 7 dage , børn    
Gebyrtakster Antal biblioteker 
0 kr. 19 
5 kr – 9 kr.  18 
10 kr 23 
15 kr – 19 kr 5 
20 kr 18 
25-55 kr 13 

Efter 7 dage , vokEfter 7 dage , vokEfter 7 dage , vokEfter 7 dage , vokssssnenenene    
Gebyrtakster Antal biblioteker 
0 kr. 2 
10 kr. -19 kr 16 
20 – 25 kr. 32 
30 kr – 35 kr. 11 
40-50 kr 25 
60 kr – 125 kr. 11 

Efter 30 dage , børnEfter 30 dage , børnEfter 30 dage , børnEfter 30 dage , børn    
Gebyrtakster Antal biblioteker 
0 kr.- 15 kr. 13 
20 kr – 30 kr. 19 
35 kr. – 50 kr. 30 
55 kr. – 80 kr.  20 



100-120 kr. 16 

Efter 30Efter 30Efter 30Efter 30 dage dage dage dage, voksne, voksne, voksne, voksne    
Gebyrtakster Antal biblioteker 
15 kr. – 90 kr.  36 
100 kr. – 140 kr. 34 
150 kr – 200 kr. 19 
220 kr – 230 kr. 8 

 
7. Er bibliotekets gebyrtakster sat op i 2009?7. Er bibliotekets gebyrtakster sat op i 2009?7. Er bibliotekets gebyrtakster sat op i 2009?7. Er bibliotekets gebyrtakster sat op i 2009?    

 Respondenter Procent 

Ja 15 15,6% 
Nej 82 84,5% 

I alt 97 100,0% 

 
8. Agter biblioteket at sætte gebyrtaksterne op i 2010?8. Agter biblioteket at sætte gebyrtaksterne op i 2010?8. Agter biblioteket at sætte gebyrtaksterne op i 2010?8. Agter biblioteket at sætte gebyrtaksterne op i 2010?    

 Respondenter Procent 

Ja 19 19,8% 
Nej 70 72,2,% 
Ved ikke 8 8,2% 

I alt 97 100,0% 

 
9.9.9.9.    Har biblioteket eksterne samarbejdspartnere, som har givet økonomisk støtte til projekter?Har biblioteket eksterne samarbejdspartnere, som har givet økonomisk støtte til projekter?Har biblioteket eksterne samarbejdspartnere, som har givet økonomisk støtte til projekter?Har biblioteket eksterne samarbejdspartnere, som har givet økonomisk støtte til projekter?    

 Respondenter Procent 

Ja 60 61,9% 
Nej 37 38,1% 

I alt 97 100,0% 

 
10. Har biblioteket afholdt arrangementer med ekstern støtte?(Ved ingen angives tallet 0) 10. Har biblioteket afholdt arrangementer med ekstern støtte?(Ved ingen angives tallet 0) 10. Har biblioteket afholdt arrangementer med ekstern støtte?(Ved ingen angives tallet 0) 10. Har biblioteket afholdt arrangementer med ekstern støtte?(Ved ingen angives tallet 0) ----        
 Ja      · 51  
Nej      · 9 
Bibliotekerne har bl.a.opgivet  følgende eksempler på arrangementer med ekstern støtte : Se vedlagte regneark 
 
11. Har biblioteket afholdt andre låner11. Har biblioteket afholdt andre låner11. Har biblioteket afholdt andre låner11. Har biblioteket afholdt andre låner    rettede aktiviteter med ekstern støtte (eks. Advokatvagt mm.)?(Hvis ingen angives rettede aktiviteter med ekstern støtte (eks. Advokatvagt mm.)?(Hvis ingen angives rettede aktiviteter med ekstern støtte (eks. Advokatvagt mm.)?(Hvis ingen angives rettede aktiviteter med ekstern støtte (eks. Advokatvagt mm.)?(Hvis ingen angives 
tallet 0) tallet 0) tallet 0) tallet 0)     
Ja      34 
Nej      26 
 
Bibliotekerne har anført følgende låner rettede aktiviteter med ekstern støtte:  Se vedlagte regneark 

12. Har biblioteket udviklingsprojekter med ekstern støtte?(Hvis12. Har biblioteket udviklingsprojekter med ekstern støtte?(Hvis12. Har biblioteket udviklingsprojekter med ekstern støtte?(Hvis12. Har biblioteket udviklingsprojekter med ekstern støtte?(Hvis ingen angives tallet 0)  ingen angives tallet 0)  ingen angives tallet 0)  ingen angives tallet 0)     
Ja      31 
Nej      29 
 



 
13. Har biblioteket andre aktiviteter rettet mod biblioteksansatte(f.eks. 23 ting forløb)?(Hvis i13. Har biblioteket andre aktiviteter rettet mod biblioteksansatte(f.eks. 23 ting forløb)?(Hvis i13. Har biblioteket andre aktiviteter rettet mod biblioteksansatte(f.eks. 23 ting forløb)?(Hvis i13. Har biblioteket andre aktiviteter rettet mod biblioteksansatte(f.eks. 23 ting forløb)?(Hvis ingen angives tallet 0)ngen angives tallet 0)ngen angives tallet 0)ngen angives tallet 0)    
Ja      31 
Nej      29 
 
Bibliotekerne har anført følgende andre aktiviteter rettet mod biblioteksansatte: Se vedlagte regneark 
 
14. Angiv antallet af selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering.(Ved ingen angives tallet 0)14. Angiv antallet af selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering.(Ved ingen angives tallet 0)14. Angiv antallet af selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering.(Ved ingen angives tallet 0)14. Angiv antallet af selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering.(Ved ingen angives tallet 0)    

Antal af selvbetjeningsautomater på landsplan                                                                                        854 

 
Antal selvbetjeningsautomater Antal biblioteker 
0  8 
1 til 5 33 
6 til 9 30 
10 til 20 20 
Over 20 - 6 

    
 

15. Anvender bi15. Anvender bi15. Anvender bi15. Anvender biblioteket eblioteket eblioteket eblioteket e----mail som varslingsordning før lånetids udløb?mail som varslingsordning før lånetids udløb?mail som varslingsordning før lånetids udløb?mail som varslingsordning før lånetids udløb?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 85 87,6% 
Nej 12 12,4% 

I alt 97 100,0% 

 
16. Anvender biblioteket SMS som varslingsordning før lånetids udløb?16. Anvender biblioteket SMS som varslingsordning før lånetids udløb?16. Anvender biblioteket SMS som varslingsordning før lånetids udløb?16. Anvender biblioteket SMS som varslingsordning før lånetids udløb?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 75 77,3% 
Nej 22 22,7% 

I alt 97 100,0% 

 
17. Anvender biblioteket SMS som hjemkaldelse?17. Anvender biblioteket SMS som hjemkaldelse?17. Anvender biblioteket SMS som hjemkaldelse?17. Anvender biblioteket SMS som hjemkaldelse?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 56 57,7% 
Nej 41 42,3% 

I alt 97 100,0% 

 
18. Anvender biblioteket SMS som hjemkomstmeddelelse/reservations meddelelse?18. Anvender biblioteket SMS som hjemkomstmeddelelse/reservations meddelelse?18. Anvender biblioteket SMS som hjemkomstmeddelelse/reservations meddelelse?18. Anvender biblioteket SMS som hjemkomstmeddelelse/reservations meddelelse?    
 

 Respondenter Procent 



Ja 77 79,4% 
Nej 20 20,6% 

I alt 97 100,0% 

 
19. Anvender biblioteket SMS til andre formål?19. Anvender biblioteket SMS til andre formål?19. Anvender biblioteket SMS til andre formål?19. Anvender biblioteket SMS til andre formål?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 27 27,8 % 
Nej 70 72,2% 
I alt 96 100,0% 

 
Bibliotekerne har anført følgende andre formål hvor biblioteket anvender SMS 
Se vedlagte regneark  

  

20. Stilles der tråd20. Stilles der tråd20. Stilles der tråd20. Stilles der trådløst netværk til fri rådighed for brugerne?løst netværk til fri rådighed for brugerne?løst netværk til fri rådighed for brugerne?løst netværk til fri rådighed for brugerne?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 80 82,5% 
Nej 17 17,5% 

I alt 97 100,0% 

21. Anvender biblioteket storskærm til præsentation af nyheder mm?(Hvis ingen angives tallet 021. Anvender biblioteket storskærm til præsentation af nyheder mm?(Hvis ingen angives tallet 021. Anvender biblioteket storskærm til præsentation af nyheder mm?(Hvis ingen angives tallet 021. Anvender biblioteket storskærm til præsentation af nyheder mm?(Hvis ingen angives tallet 0))))    
Ja      59 
Nej      38 

 
22. Anvender biblioteket22. Anvender biblioteket22. Anvender biblioteket22. Anvender biblioteket andre former for digital præsentations udstyr end storskærm og andre former for digital præsentations udstyr end storskærm og andre former for digital præsentations udstyr end storskærm og andre former for digital præsentations udstyr end storskærm og    pc'er?pc'er?pc'er?pc'er?    

 Respondenter Procent 

Ja 25 25,8% 
Nej 72 74,2% 
I alt 97 100,0% 

 
Bibliotekerne har anført følgende andre former for digital 
præsentationsudstyr: Se vedlagte regneark 

  

 
23. Varetage23. Varetage23. Varetage23. Varetager biblioteket borgerservice?r biblioteket borgerservice?r biblioteket borgerservice?r biblioteket borgerservice?    
 

 Respondenter Procent 

Ja som den del af bibliotekets opgave 10 10,3% 
Ja, løser opgaver for borgerservice 22 22,7% 
Nej, en anden del af kommunen varetager borgerservice 65 67,0% 

I alt 97 100,0% 

 



24.24.24.24.    Varetager biblioteket aVaretager biblioteket aVaretager biblioteket aVaretager biblioteket andre opgaver for kommunen?ndre opgaver for kommunen?ndre opgaver for kommunen?ndre opgaver for kommunen?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 43 44,3% 
Nej 54 55,7% 

I alt 97 100,0% 
 
Bibliotekerne har anført følgende andre opgaver: Se vedlagte regneark 
 
25. Lægger biblioteket hus til andre tjenester/funktioner?(eks. turistbureau, posthus, su25. Lægger biblioteket hus til andre tjenester/funktioner?(eks. turistbureau, posthus, su25. Lægger biblioteket hus til andre tjenester/funktioner?(eks. turistbureau, posthus, su25. Lægger biblioteket hus til andre tjenester/funktioner?(eks. turistbureau, posthus, sundhedsplejerske)ndhedsplejerske)ndhedsplejerske)ndhedsplejerske)    
 

 Respondenter Procent 

Ja 48 49,5% 
Nej 49 50,5% 

I alt 97 100,0% 
 
Bibliotekerne har anført følgende tjenester: Se vedlagte regneark 

 
26. Har biblioteket indrettet et caféområde til lånerne ?(her menes ikke en automat, men mulighed for o26. Har biblioteket indrettet et caféområde til lånerne ?(her menes ikke en automat, men mulighed for o26. Har biblioteket indrettet et caféområde til lånerne ?(her menes ikke en automat, men mulighed for o26. Har biblioteket indrettet et caféområde til lånerne ?(her menes ikke en automat, men mulighed for også gså gså gså 
at købe kaffe og kage)at købe kaffe og kage)at købe kaffe og kage)at købe kaffe og kage)    
 

 Respondenter Procent 

Ja 13 13,4% 
Nej 84 86,6% 

I alt 97 100,0% 

 
27.Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for de sidste tre år ?(fokusgruppeinterview medregnes)27.Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for de sidste tre år ?(fokusgruppeinterview medregnes)27.Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for de sidste tre år ?(fokusgruppeinterview medregnes)27.Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for de sidste tre år ?(fokusgruppeinterview medregnes)    
 

 Respondenter Procent 

Ja 51 52,6% 
Nej 46 47,4% 

I alt 97 100,0% 
 
Bibliotekerne har anført følgende brugerundersøgelser: Se vedlagte regneark 

28. Har biblioteket søndagsåbent?28. Har biblioteket søndagsåbent?28. Har biblioteket søndagsåbent?28. Har biblioteket søndagsåbent?    
 Respondenter Procent 

Ja 37 38,1% 
Nej 60 61,9% 

I alt 97 100,0% 

 



Hvornår har biblioteket søndagsåbent ?Hvornår har biblioteket søndagsåbent ?Hvornår har biblioteket søndagsåbent ?Hvornår har biblioteket søndagsåbent ?    
 

 Respondenter Procent 

Sommer 3 8,1% 
Vinter 37 100,0% 

I alt 37 100,0% 
31. H31. H31. H31. Har biblioteket betjeningsstederar biblioteket betjeningsstederar biblioteket betjeningsstederar biblioteket betjeningssteder status som åbent bibliotek med ubetjent åbningstid? status som åbent bibliotek med ubetjent åbningstid? status som åbent bibliotek med ubetjent åbningstid? status som åbent bibliotek med ubetjent åbningstid?    
Ja      9 
Nej      88 

 
32. Afholder biblioteket arrangementer?32. Afholder biblioteket arrangementer?32. Afholder biblioteket arrangementer?32. Afholder biblioteket arrangementer?    
    
Musikarrangementer, børnMusikarrangementer, børnMusikarrangementer, børnMusikarrangementer, børn ( Det har ikke være muligt for enkelte biblioteker at opdele arrangementer i børn og voksne) 

Antal biblioteker der ikke afholder musikarrangementer 18 

Antal biblioteker der afholder musikarrangementer 79 

Antal musikarrangementer for børn på landsplan 757 

 
Antal arrangementer Antal biblioteker 
1 til 5 38 
6 til 15 31 
Over 15 10 

Musikarrangementer, voksne Musikarrangementer, voksne Musikarrangementer, voksne Musikarrangementer, voksne     

Antal biblioteker der ikke afholder musikarrangementer 30 

Antal biblioteker der afholder musikarrangementer 67 

Antal musikarrangementer for børn på landsplan 676 

  
Antal arrangementer Antal biblioteker 
Afholder ikke musikarrangementer for voksne 30 
1 til 5 38 
6 til 15 21 
Over 15 8 

Forfatterarrangementer, børnForfatterarrangementer, børnForfatterarrangementer, børnForfatterarrangementer, børn    
Antal biblioteker der ikke afholder forfatterarrangementer for børn 51 

Antal biblioteker der afholder forfatterarrangementer for børn 46 

Antal musikarrangementer for børn på landsplan 223 

    
Antal arrangementer Antal biblioteker 
1 til 5 38 
6 til 15 5 
Over 15 3 

Forfatterarrangementer, voksneForfatterarrangementer, voksneForfatterarrangementer, voksneForfatterarrangementer, voksne    

Antal biblioteker der ikke afholder forfatterarrangementer for 
voksne 

8 

Antal biblioteker der afholder forfatterarrangementer for voksne 89 

Antal forfatterarrangementer for voksne på landsplan 632 



 
Antal arrangementer Antal biblioteker 
1 til 5 51 
6 til 15 35 
Over 15 3 

Teaterarrangementer, børnTeaterarrangementer, børnTeaterarrangementer, børnTeaterarrangementer, børn    

Antal biblioteker der ikke afholder teaterarrangementer for børn 10 

Antal biblioteker der afholder teaterarrangementer for børn 87 

Antal musikarrangementer for børn på landsplan 1142 
Antal arrangementer Antal biblioteker 
1 til 5 25 
6 til 15 641 
Over 15 21 

TeaterarrangementeTeaterarrangementeTeaterarrangementeTeaterarrangementer, voksner, voksner, voksner, voksne    
    

Antal biblioteker der ikke afholder teaterarrangementer for voksne 14 

Antal biblioteker der afholder teaterarrangementer for voksne 83 

Antal teaterarrangementer for voksne på landsplan 160 

 
Antal arrangementer Antal biblioteker 
1 til 5 11 
6 til 15 1 
Over 15 2 

    
Filmforevisninger, børnFilmforevisninger, børnFilmforevisninger, børnFilmforevisninger, børn    

Antal biblioteker der ikke afholder filmforevisninger for børn 38 

Antal biblioteker der afholder filmforevisninger for børn 59 

Antal filmforevisninger for børn på landsplan 1554 

 
Antal arrangementer Antal biblioteker 
1 til 5 8 
6 til 15 27 
Over 15 24 

 
Filmforevisninger, voksneFilmforevisninger, voksneFilmforevisninger, voksneFilmforevisninger, voksne    

Antal biblioteker der ikke afholder filmforevisninger for voksne 70 

Antal biblioteker der afholder filmforevisninger for voksne 27 

Antal filmforevisninger for voksne på landsplan 205 

 
Antal arrangementer Antal biblioteker 
1 til 5 19 
6 til 15 3 
Over 15 5 

 
DebatarrangementerDebatarrangementerDebatarrangementerDebatarrangementer    

Antal biblioteker der ikke afholder debatarrangementer 47 

Antal biblioteker der afholder debatarrangementer 30 

Antal debatarrangementer på landsplan 313 



 
Antal arrangementer Antal biblioteker 
Afholder ikke debatarrangementer 47 
1 til 5 31 
6 til 15 13 
Over 15 6 

 
ForedragForedragForedragForedrag    

Antal biblioteker der ikke afholder arrangementer med foredrag 11 

Antal biblioteker der afholder arrangementer med foredrag 86 

Antal arrangementer med foredrag på landsplan 1016 

 
Antal  Antal biblioteker 
1 til 5 32 
6 til 15 31 
Over 15 23 

 
KunstudstillingerKunstudstillingerKunstudstillingerKunstudstillinger    

Antal biblioteker der ikke afholder kunstudstillinger 16 

Antal biblioteker der afholder kunstudstillinger 81 

Antal kunstudstillinger  på landsplan 1447 

 
Antal  Antal biblioteker 
1 til 5 4 
6 til 15 40 
Over 15 37 

 
Andre arrangementer, børnAndre arrangementer, børnAndre arrangementer, børnAndre arrangementer, børn    

Antal biblioteker der ikke afholder andre arrangementer for børn 10 

Antal biblioteker der afholder andre arrangementer for børn 87 

Antal af andre arrangementer for børn på landsplan 2840 

 
Antal  Antal biblioteker 
1 til 5 11 
6 til 15 26 
Over 15 50 

 
Andre arrangementer, voksneAndre arrangementer, voksneAndre arrangementer, voksneAndre arrangementer, voksne    

Antal biblioteker der ikke afholder andre arrangementer for voksne 10 

Antal biblioteker der afholder andre arrangementer for børn 87 

Antal af andre arrangementer for børn på landsplan 1716 

 
 
Antal  Antal biblioteker 
1 til 5 28 
6 til 15 36 
Over 15 23 

 



33. Deltager biblioteket i sociale netværk ?(sæt kryds)33. Deltager biblioteket i sociale netværk ?(sæt kryds)33. Deltager biblioteket i sociale netværk ?(sæt kryds)33. Deltager biblioteket i sociale netværk ?(sæt kryds)    
 Respondenter Procent 

Facebook 57 58,8% 
Twitter 10 10,3% 
YouTube 18 18,6% 
Andre 9 9,3% 
Nej, biblioteket deltager ikke i sociale netværk 39 40,2% 

I alt 97 100,0% 
Andre sociale netværk: Se vedlagte regneark 

 
34. Har biblioteket oprettet blogs?34. Har biblioteket oprettet blogs?34. Har biblioteket oprettet blogs?34. Har biblioteket oprettet blogs?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 46 47,9% 
Nej 51 52,6% 

I alt 97 100,0% 
Bibliotekerne har anført følgende blogs: Se vedlagte regneark 

 
35. Bidrager biblioteket aktivt til følgende nettjenester?(sæt kryds ved de tjenester, der bidrages til)35. Bidrager biblioteket aktivt til følgende nettjenester?(sæt kryds ved de tjenester, der bidrages til)35. Bidrager biblioteket aktivt til følgende nettjenester?(sæt kryds ved de tjenester, der bidrages til)35. Bidrager biblioteket aktivt til følgende nettjenester?(sæt kryds ved de tjenester, der bidrages til)    
 

 Respondenter Procent 

Biblioteksvagten 56 65,1% 
Bibliotekernes Netguide 29 33,7% 
Bibliotekernes Juraport 5 5,8% 
Engelsk for alle 5 5,8% 
Litteratursiden.dk 56 65,1% 
Musikbibliotek.dk 21 24,4% 
Danskebilleder.dk 11 12,8% 
Spørg Olivia 50 58,1% 
Finfo.dk 32 37,2% 
Skrivopgave.dk 5 5,8% 
E17 5 5,8% 
Bogbidder.dk 13 15,1% 
Den hemmelige loge 4 4,7% 
Kulturnaut.dk 48 55,8% 
Pallesgavebod.dk 57 66,3% 

I alt 86 100,0% 

 
36. Bruger biblioteket aktivt følgende nettjenester? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten 36. Bruger biblioteket aktivt følgende nettjenester? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten 36. Bruger biblioteket aktivt følgende nettjenester? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten 36. Bruger biblioteket aktivt følgende nettjenester? Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten 
markedsføres aktivt mm.(sæt kryds ved de tjenester, der aktivmarkedsføres aktivt mm.(sæt kryds ved de tjenester, der aktivmarkedsføres aktivt mm.(sæt kryds ved de tjenester, der aktivmarkedsføres aktivt mm.(sæt kryds ved de tjenester, der aktivt bruges)t bruges)t bruges)t bruges)    
 



 Respondenter Procent 

Biblioteksvagten 91 94,8% 
Bibliotekernes Netguide 84 87,5% 
Bibliotekernes Juraport 70 72,9% 
Engelsk for alle 33 34,4% 
Litteratursiden.dk 92 95,8% 
Musikbibliotek.dk 80 83,3% 
Danskebilleder.dk 31 32.3% 
Spørg Olivia 78 81,2% 
Finfo.dk 76 79,2% 
Skrivopgave.dk 72 75,0% 
E17 60 62,5% 
Bogbidder.dk 49 51,0% 
Den hemmelige loge 9 9,4% 
Kulturnaut.dk 52 54,2% 

I alt 96 100,0% 

 
37. Har biblioteket lokale netbiblioteksaktiviteter, herunder lokale nettjenester(f.eks. en lokalb37. Har biblioteket lokale netbiblioteksaktiviteter, herunder lokale nettjenester(f.eks. en lokalb37. Har biblioteket lokale netbiblioteksaktiviteter, herunder lokale nettjenester(f.eks. en lokalb37. Har biblioteket lokale netbiblioteksaktiviteter, herunder lokale nettjenester(f.eks. en lokalbibliografi) eller ibliografi) eller ibliografi) eller ibliografi) eller 
eeee----nyhedbreve?nyhedbreve?nyhedbreve?nyhedbreve?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 52 53,6% 
Nej 45 46,4% 
I alt 97 100,0% 

 
Bibliotekerne har anført følgende andre netbiblioteksaktiviteter: Se vedlagte 
regneark 

  

 
38. Den digitale borger/borger.dk. Deltager biblioteket i kampag38. Den digitale borger/borger.dk. Deltager biblioteket i kampag38. Den digitale borger/borger.dk. Deltager biblioteket i kampag38. Den digitale borger/borger.dk. Deltager biblioteket i kampagneugen?neugen?neugen?neugen?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 94 96,9% 
Nej 3 3.1% 

I alt 97 100,0% 

 
39. Afholder biblioteket kurser for borgere i relation til borger.dk?39. Afholder biblioteket kurser for borgere i relation til borger.dk?39. Afholder biblioteket kurser for borgere i relation til borger.dk?39. Afholder biblioteket kurser for borgere i relation til borger.dk?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 74 76,3% 
Nej 23 23,7% 
I alt 97 100,0% 



   
Antal  afholdte kurser på landsplan 489 
Antal deltagere i kurserne på landsplan 4909 

 
Hvis ja, angiv da antal af kurser 
Antal  Antal biblioteker 
1 til 5 54 
6 til 15 18 
Over 15 2 

Antal deltagere: 
Antal  Antal biblioteker 
1 til 30 38 
31 til 100 31 
Over 200 4 

 
 

40. Afholder biblioteket k40. Afholder biblioteket k40. Afholder biblioteket k40. Afholder biblioteket kurser for borgere i relation til Lær mere om IT ?urser for borgere i relation til Lær mere om IT ?urser for borgere i relation til Lær mere om IT ?urser for borgere i relation til Lær mere om IT ?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 66 68,0% 
Nej 31 32,0% 

I alt 97 100,0% 
Antal  afholdte kurser på landsplan 1332 
Antal deltagere i kurserne på landsplan 8749 

 
Hvis ja, angiv da antal kurser 
Antal  Antal biblioteker 
1 til 10 36 
11 til 40 15 

Over 40 12 

Antal deltagere: 
Antal  Antal biblioteker 
1 til 50 27 
51 til 120 17 
Over 120 19 

 
 
41. Bidrager biblioteket med aktiviteter, der knytter an til TV41. Bidrager biblioteket med aktiviteter, der knytter an til TV41. Bidrager biblioteket med aktiviteter, der knytter an til TV41. Bidrager biblioteket med aktiviteter, der knytter an til TV----programmet Ramasjang LIVE?programmet Ramasjang LIVE?programmet Ramasjang LIVE?programmet Ramasjang LIVE?    

 Respondenter Procent 

Ja 56 57,7% 
Nej 41 42,3% 

I alt 97 100,0% 
 
Bibliotekerne har anført følgende aktiviteter: Se vedlagte regneark 

 
42. Har biblioteket etableret et medborgercenter?42. Har biblioteket etableret et medborgercenter?42. Har biblioteket etableret et medborgercenter?42. Har biblioteket etableret et medborgercenter?    



 
 Respondenter Procent 

Ja 8 8,2% 
Nej 89 91,8% 

I alt 97 100,0% 

 
43. Deltager biblioteket i bogstar43. Deltager biblioteket i bogstar43. Deltager biblioteket i bogstar43. Deltager biblioteket i bogstartprogrammet?tprogrammet?tprogrammet?tprogrammet?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 15 15,5% 
Nej 82 84,5% 
I alt 97 100,0% 

   
44. Har biblioteket etableret følgende:44. Har biblioteket etableret følgende:44. Har biblioteket etableret følgende:44. Har biblioteket etableret følgende:    
 Antal biblioteker 
Børnehavebiblioteker 51 
Lektiecafeer 41 
Læseklubber 52 
Romanlæseklub 47 

 
 
45. Faciliterer biblioteket andre45. Faciliterer biblioteket andre45. Faciliterer biblioteket andre45. Faciliterer biblioteket andre netværks/klub aktiviteter ? (f.eks. studiekredse, ageforce netværk, klubber for  netværks/klub aktiviteter ? (f.eks. studiekredse, ageforce netværk, klubber for  netværks/klub aktiviteter ? (f.eks. studiekredse, ageforce netværk, klubber for  netværks/klub aktiviteter ? (f.eks. studiekredse, ageforce netværk, klubber for 

piger/drenge, skriveværksteder mm.)piger/drenge, skriveværksteder mm.)piger/drenge, skriveværksteder mm.)piger/drenge, skriveværksteder mm.)    
 

 Respondenter Procent 

Ja 57 59,4% 
Nej 39 40,6 % 

I alt 94 100,0% 
 
Bibliotekerne har anført følgende andre netværksaktiviteter: Se vedlagte regneark 

 
46. Havde biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr. 31.12.2009?46. Havde biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr. 31.12.2009?46. Havde biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr. 31.12.2009?46. Havde biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr. 31.12.2009?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 43 44,3% 
Nej 54 55,7% 

I alt 97 100,0% 

 
47. Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2010?47. Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2010?47. Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2010?47. Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2010?    
 

 Respondenter Procent 



Ja 15 25,9% 
Nej 43 74,1% 

I alt 58 100,0% 

 
48. Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering?48. Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering?48. Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering?48. Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering?    
 

 Respondenter Procent 

Ja 9 9,5% 
Nej 86 90,5% 

I alt 95 100,0% 

 
49. Stiller biblioteket E49. Stiller biblioteket E49. Stiller biblioteket E49. Stiller biblioteket E----bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånerebogslæsere til rådighed eller til udlån for lånerebogslæsere til rådighed eller til udlån for lånerebogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere    
Til rådighed på biblioteket     11 
Til udlån      4 
50. Antal sorteringsanlæg for afleverede materialer?50. Antal sorteringsanlæg for afleverede materialer?50. Antal sorteringsanlæg for afleverede materialer?50. Antal sorteringsanlæg for afleverede materialer?    
Antal biblioteker der har opgivet at de har et sorteringsanlæg   18 


