Pressemeddelelse
Bibliotekerne spiller en afgørende rolle i vidensamfundet
Et udvalg under Kulturministeren har netop udsendt rapporten Folkebibliotekerne i
Vidensamfundet. Bibliotekschefforeningen har siddet med heri og støtter helhjertet rapportens
visioner og anbefalinger.

Borgerne kommer fortsat i stort tal på bibliotekerne, og de bruger det på mangfoldige måder.
Overskriften ”Det åbne bibliotek” understreger åbenheden overfor de mange behov, borgerne
forventer, at biblioteket opfylder som inspirations- og oplevelsesrum, som kulturcenter, som
lærings- og undervisningssted, som rum med plads til fordybelse og som et demokratisk,
offentligt sted, der formidler viden.

Samtidig ligger der en vigtig og omfattende opgave i at borgerne sikres adgang til alt det
digitale materiale, der findes på nettet. Derfor er Danskernes Digitale Bibliotek er en af
rapportens meget vigtige anbefalinger.

Visionen om Danskernes Digitale Bibliotek indebærer, at der kan skabes nationale
fællesløsninger på mange måder. Det er vigtigt med fælles driftsløsninger, som kan frigøre
midler. Det er der behov for 2 grunde. For det første er udgifterne til licenser og digitale
materialer og den øgede brug, som må imødeses, en udgiftsbombe under de kommunale
biblioteksbudgetter. De har det i forvejen i godt. For det andet er der behov for midler til
fortsat at udvikle det fysiske bibliotekstilbud i de enkelte kommuner.
En stor opgave bliver at sikre, at borgerne kan udnytte det digitale materiale. Hertil kommer
også alle de digitale løsninger, det offentlige især arbejder ihærdigt på at få udbredt. Op mod
40 % af befolkningen kan ikke håndtere de digitale løsninger. Effektiviseringsgevinsten
udebliver, og en meget stor gruppe hægtes af udviklingen. Alt for mange har ikke de fornødne
kompetencer til at udnytte nettet og de digitale løsninger. Bibliotekerne kan give dem den
håndsrækning, der gør borgerne til kompetente borger i vidensamfundet.

Hvis rapportens anbefalinger skal gennemføres – og det bør de - kræver det stærk opbakning
fra stat og kommuner. Bibliotekschefforeningen forventer, at den kommer, fordi opgaverne er
vigtige og behovet er stort.
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