Spørgeskema til Digital Litteraturforsyning
En stadig større del af materialebestanden på overbygningsområdet forefindes kun i
digital form, og er belagt med forskellige og ofte uigennemsigtige rettigheder i
forbindelse med brug og kan som oftest ikke gøres til genstand for digitalt
videreudlån til andre bibliotekers brugere.
Samtidig er der en stigning i antallet af borgere, som vælger at videreuddanne sig
efter endt grunduddannelse, fx som en del af en kompetenceudvikling på
arbejdspladsen. Disse borgere har ofte ikke nogen tæt tilknytning til en
uddannelsesinstitution og anvender derfor ofte folkebiblioteket som indgangen til den
faglitteratur, de har behov for i forbindelse med deres videreuddannelse, hvorfor de
vil opleve problemer med at få adgang til den faglitteratur, der kun eksisterer i digital
form.
Med digital faglitteratur forstås digitale ressourcer som Digital Artikelservice,
videnskabelige artikler, Open Source og e-ressourcer. Denne undersøgelse har til
formål at afdække problemets omfang, og vil blive suppleret med kvalitative
interviews.
Undersøgelsen gennemføres af Herning Bibliotekerne og Statsbiblioteket med støtte
fra Slots- og Kulturstyrelsen. Resultaterne vil blive publiceret i Statsbibliotekets
nyhedsbrev efter sommerferien.
Spørgeskemaet består af 15 spørgsmål opdelt i 3 temaer: behov, kendskab og
formidling.

Tak for hjælpen!

Behovet for digital faglitteratur
1. Oplever dit bibliotek et behov for adgang til digital faglitteratur, når borgere ønsker
faglitteratur om et emne?
2. Hvem (studerende, personer på efteruddannelse, alm. borgere m.m.) vurderes at have behov
for digital faglitteratur? (Åbent spørgsmål)
3. Hvor ofte får dit bibliotek henvendelser, hvor der er behov for digital faglitteratur?
4. Hvilken slags digital faglitteratur er der behov for (emner, niveau og sprog)? (Åbent
spørgsmål)
5. Hvis borgernes behov for faglitteratur ikke kan dækkes på grund af manglende adgang til
digital faglitteratur, bestiller dit bibliotek så fysisk faglitteratur?
6. Hvor ofte oplever dit bibliotek et behov for digital faglitteratur, som ikke kan dækkes?

Kendskab til digital faglitteratur
7. Hvor stor vurderer du, at kendskabsgraden er blandt de ansatte på dit bibliotek til
eksisterende muligheder for at give adgang til digital faglitteratur?
a)
b)
c)
d)

Dit biblioteks egne e-ressourcer
Digital Artikelservice – artikler fra fysiske tidsskrifter der skannes og sendes digital
Videnskabelige artikler – digitale artikler der leveres som print
Blive oprettet som bruger på Statsbiblioteket – alle borgere kan blive oprettet som
brugere og derved få adgang til digital faglitteratur ved fremmøde på Statsbiblioteket
(Walk in User Service)
e) Borgerne, der er studerende på en uddannelsesinstitution og har derved adgang til digital
faglitteratur via den pågældende institutions fagbibliotek (Campus-adgang)

8. Er mulighederne for at få adgang til ovenstående digital faglitteratur fra Statsbiblioteket
synlige nok?
9. Er det din vurdering, at der er borgere, der har behov for digital faglitteratur, men ikke
kender mulighederne for at få adgang?
10. Har du idéer til, hvordan de biblioteksansattes kompetencer og vidensniveau på området kan
styrkes? (Åbent spørgsmål)

Formidling af digital faglitteratur
11. Er der behov for at forbedre formidlingen af de eksisterende muligheder for at give adgang
til digital faglitteratur?
12. I hvor høj grad anvendes og formidles de eksisterende muligheder af dit bibliotek?
13. Hvordan kan formidlingen af de eksisterende muligheder for at give adgang til digital
faglitteratur gøres bedre? (Åbent spørgsmål)
14. Hvis kendskabet og formidlingen af mulighederne for adgang nævnt i spørgsmål 6 var
optimal, vurderer du så, at der stadig vil være et problem med at forsyne borgerne med
digital faglitteratur? (Åbent spørgsmål)
15. Har du andre kommentarer til undersøgelsen? (Åbent spørgsmål)

