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Mission
Den verden, Statsbiblioteket er en del af, og som vi skal
levere til, er i forandring. Det er Statsbiblioteket også!
Afsættet er, at hvis det ikke findes online, findes det slet
ikke. Sådan oplever vi, at stadig flere brugere tænker.
Det betyder, at materialerne kun er interessante, hvis
brugerne kan finde dem online og selv da, skal der gøres
en indsats for at synliggøre dem.
Et centralt element er endvidere, at den knappe ressource
er tid. Et bibliotek bliver målt på, i hvilket omfang det kan
stille relevant information til rådighed hurtigt og enkelt.
Biblioteket er ikke længere den autoritative udvælger
af information. Brugerne lægger mærke til, hvad andre
brugere gør, og samarbejde og deling er vigtigt for
nutidens brugere. Også det stiller nye krav til os.
Når materialer er digitale, øges deres anvendelighed; de
kan nemmere analyseres, deles og genbruges. Men det
øger så også behovet for kontrol. Vi skal være garant for
materialernes autenticitet og deres langtidsbevaring.

Mængden af information vokser voldsomt. Det er den
kvantitative udfordring ved internettet. Der er et udbud
og en dynamik, som gør det helt umuligt at få et samlet
overblik. Selv om bibliotekets andel af brugernes
”informationshorisont” bliver mindre i takt med, at den
totale mængde af information vokser, har biblioteket en
rolle i at levere services, som gør det lettere at navigere i
og arbejde med information.
Der er tale om store udfordringer. Statsbibliotekets svar
på dem er udtrykt i den overordnede strategi under
overskriften: Mere digitalt – Større synlighed – Bedre
navigation. Dette arbejde kan dog kun løftes med nye
kompetencer og i et stærkt samarbejde med relevante
partnere.
På vegne af den strategiske ledergruppe.
Svend Larsen, direktør
Januar 2011
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Statsbiblioteket skaber adgang til udvikling og dannelse
ved at give brugerne mulighed for at navigere i
globale informationsressourcer samt ved at bevare og
tilgængeliggøre kulturarven.
•	Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet
udvikler og leverer Statsbiblioteket service med
afsæt i universitetets strategi for forskning,
uddannelse og videnspredning.
•	Som overcentral for de danske folkebiblioteker
udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som
supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til
borgerne. Statsbiblioteket fungerer som centralt
depotbibliotek og lånecenter samt understøtter
betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.
•	Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og
tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og
audiovisuelle medier, danske internetsider samt
danske bøger og tidsskrifter.
•	Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i
information og medier.

Vision
•	Statsbiblioteket skaber attraktive rum for forskning,
uddannelse og oplevelse.
•	Statsbiblioteket udfolder informationsteknologien,
så brugerne hurtigt og smart kan skaffe alt relevant
indhold.
•	Statsbiblioteket stiller alt indhold til rådighed online
i 2020.

S t r at e g i 2 0 1 1 – 2 0 1 4
En forudsætning for at efterleve missionen og realisere
visionen er, at Statsbiblioteket løbende udvikler sine
serviceydelser og forretningsmetoder. I arbejdet
hermed vil Statsbiblioteket bidrage til den nationale
udvikling af bibliotekerne på nettet. Strategien udpeger
nogle overordnede retningslinjer for bibliotekets
udviklingsarbejde. Innovation, partnerskab og
brugerfokusering vil være nøgleelementer i processen,
som kan sammenfattes under overskrifterne:
- Mere digitalt
- større synlighed
- bedre navigation

Statsbiblioteket vil give flere adgang
til mere ved at prioritere digitalt
materiale frem for analogt
•	Statsbiblioteket vil prioritere digitalt materiale
frem for analogt materiale for at optimere
informationsforsyning, og for at effektivisere
biblioteksfunktionerne. Det skal ske ved konsekvent
at afsøge mulighederne for at erstatte services
baseret på fysiske materialer med tilsvarende
digitale services leveret via internettet. Herved bliver
ydelserne tilgængelige for alle brugere, uanset hvor
i verden de befinder sig.
•	Statsbiblioteket vil intensivere arbejdet med
at digitalisere kulturarven. For at finansiere
øget digitalisering skal der udvikles nye
forretningsmodeller, fx etablering af offentlig-private
partnerskaber og digitalisering som led i større
forskningsinfrastrukturprojekter.
•	Statsbiblioteket vil øge udbuddet af digitalt materiale
relevant for flygtninge og indvandrere. Udbuddet
af relevant materiale i digital form er endnu
begrænset, og der skal ske digitalisering; her satses
på samarbejde med internationale partnere.
•	Statsbiblioteket vil bidrage til synliggørelse og
spredning af forskningsresultater. Det skal ske ved
at informere om publiceringsmuligheder, støtte
registrering af forskning samt bidrage til spredning
af forskning gennem nationale og internationale
samarbejder.

Statsbiblioteket vil øge synligheden af
sine serviceydelser

Statsbiblioteket vil udbygge arbejdet
med bevaring af digitale data

•	Statsbiblioteket vil øge synligheden og dermed
udnyttelsen af de digitale ressourcer. De enkelte
artikler i e-tidsskrifter og de enkelte kapitler i
e-bøger skal gøres synlige ved søgning.

•	Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af værktøjer
til indeksering, søgning, dynamisk genanvendelse
og langtidsbevaring af store mængder data, fx
kulturarvsmateriale og videnskabelige data. Dette
vil ske i samarbejde med danske og internationale
partnere.

•	Statsbiblioteket vil intensivere markedsføringen
af sine ydelser for at sikre at de forskellige
brugersegmenter kender, forstår og anvender de
tilbud, som biblioteket udvikler. Det skal bl.a. ske ved
at indarbejde markedsføring i områdestrategierne
og ved at arbejde med kompetenceudvikling.
Statsbiblioteket vil hjælpe brugerne
til at kunne navigere i en voksende
mængde information
•	Statsbiblioteket vil videreudvikle sit søgesystem, så
det matcher brugerforventninger. Videreudviklingen
vil tage afsæt i viden om brugeradfærd og vil ske
inden for rammerne af igangværende partnerskab
med international virksomhed.
•	Statsbiblioteket vil bruge sociale teknologier
(Facebook, YouTube), brugerskabte data og
brugerspor til at hjælpe brugerne i udvælgelse af
information og dokumentationsmateriale.

•	Statsbiblioteket vil arbejde hen mod pligtaflevering
i digital form af analogt materiale, der produceres
med digitalt forlæg. Der satses på at gennemføre et
eller flere forsøg i samarbejde med udgivere.
Statsbiblioteket vil fortsat udvikle
biblioteksrummet som studiemiljø
•	Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af
biblioteksrummet som et attraktivt sted for læring,
studier og samtale. Udvikling af biblioteksrummet vil
bygge på viden om brugeradfærd og brugerønsker.

Highlights 2010
Det fælles bibliotekssystem for Aarhus Universitets
biblioteker og Statsbiblioteket åbner for brugerne.

Statsbiblioteket lancerer i samarbejde med Det
Kongelige Bibliotek www.digitalbevaring.dk

Projekt Bitmagasinet starter. Det digitale lager for
kulturarvsmateriale drives af Statsbiblioteket i samarbejde
med Det Kgl. Bibliotek og Statens Arkiver.

Aarhus Universitet og Statsbiblioteket er vært for
årsmødet i den europæiske sammenslutning af
forskningsbiblioteker, LIBER.

10 årsdagen for åbningen af det
Sundhedsvidenskabelige Bibliotek markeres med
konference om forskningspublicering, arrangeret af Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Statsbiblioteket.

Opstart af projekt Newcomers, som bl.a. skal
markedsføre bibliotekernes vifte af specifikke
newcomer-services, der hvor Newcomers er.

Netarkivet markerer 5-års-jubilæum. Samarbejde med det
franske og det østrigske nationalbibliotek om Netarchive
Suite.

BibZoom.dk – det bliver muligt at streame musik.

Lektier online - lektiehjælpsordning målrettet unge i
udsatte boligområder - går i luften.

Aarhus Universitets biblioteker og Statsbiblioteket starter
samarbejdet om en fælles indgang: au.library.dk

Ny version af søgesystemet Search udrulles på
www.statsbiblioteket.dk

Opstart af større internt kompetenceprojekt med titlen
Drifti‘ – SCKK medfinansierer.

Statsbiblioteket indgår aftale med firmaet Serials Solution
om databrønd. Aftalen giver brugerne adgang til
metadata for 200 mio. artikler i elektroniske tidsskrifter.

De første skitser til en kulturarvsportal, hvor
Statsbibliotekets vil tilgængeliggøre kulturarvssamlinger
fra 2011, bliver præsenteret.

Statsbiblioteket bidrager med tre arbejdspakker i det
tværvidenskabelige forskningsprojekt til opbygning af et
’Audio Research Archive’ under projekttitlen LARM.

Biblioteker og rettighedshavere indgår aftale om øget
adgang til tv og musik. Statsbiblioteket forhandler
aftalen.

Statsbiblioteket modtager 6 mio. kr. fra Kulturministeriet
og Videnskabsministeriet. Midlerne skal bruges til
digitalisering af aviser.

’Rammeaftale for 2011-2014’ mellem Kulturministeriet
og Statsbiblioteket underskrives.

Statsbiblioteket indvier et moderniseret
kundeserviceområde på hovedadressen i Aarhus.
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Statsbiblioteket hører under Kulturministeriet, hvis vision er: Kultur der beriger og bevæger.
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