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Benyttelse af elektroniske ressoucer (download)
1.868.056 artikler i elektroniske tidsskrifter
88.047 digitale dokumenter
50.335 digitale dokumenter på egne servere
2.006.438 elektronisk benyttelse i alt
Økonomi (total)
Omkostninger 177,1 mio. kr.
Indtægter 16,5 mio. kr.
Personale
Årsværk 232
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Digital bevaring af tv
277.547 antal Gb.
174.681 antal timer

direkte lån
interurbane udlån
fysiske udlån inkl. fornyelser

469

Digital bevaring af radio
110.350 antal Gb.
820.872 antal timer

Udlån
535.024
587.054
1.122.078

541

Et nyt sundhedsvidenskabeligt bibliotek
blev taget i brug 2000 i Fødselsanstaltens
tidligere bygning i parkens sydlige del. Som
kulturbevaringsinstitution vokser Statsbibliotekets
samlinger, og en ny magasinbygning i Skejby
blev taget i brug i 2007. Statsbibliotekets
BiblioteksCenter for Integration (SBCI) har til huse
i lokaler i København (i det gamle Søkvæsthus på
Christianshavn).

Materialebestand
3.163.583 bøger og tidsskrifter
1.476.348 andre materialer
43.574	elektroniske tidsskrifter (titler)
53.395	elektroniske bøger (titler)
1.473	digitale dokumenter på egne servere
(titler)

MILJØMÆ
R

Målet var at skabe mere tidssvarende rammer
om bibliotekets virksomhed, og nøgleord var
åbenhed, lys og rum.

w w w . S tat s b i b l i o t e k e t . d k

SK

I parken foran biblioteket er der i 1976 og 1984
indrettet underjordiske magasiner. I 1993-96
blev der gennemført en større ombygning og
renovering med Kjær & Richter som arkitekter.

statistik 2008
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Indtil 1963 havde Statsbiblioteket til huse i Vester
Allé i det hus der blev opført til biblioteket med
Hack Kampmann som arkitekt. Det bruges nu af
Erhvervsarkivet. Biblioteket er i dag placeret i
Universitetsparken tæt på bibliotekets primære
brugere. Bygningen er tegnet af universitets
arkitekt C. F. Møller, og særlig karakteristisk er
det 45 m. høje tårn med magasiner.
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MISSI ON

1897 vedtog Rigsdagen at oprette

Statsbiblioteket hører under Kulturministeriet og er oprettet som et
alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge
samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det
til rådighed for den danske offentlighed.
Som nationalbibliotek, som overcentral for folkebibliotekerne,
som universitetsbibliotek og som forskningsinstitution leverer
Statsbiblioteket information, viden og oplevelse samt kulturbevaring.
Som nationalbibliotek skal Statsbiblioteket bidrage til at indsamle og tilgængeliggøre dele af kulturarven og bevare den for
eftertiden. Statsbiblioteket har særlige opgaver
med at sikre, at danske aviser, danske audiovisuelle medier og dansk internetmateriale
indsamles og bevares for eftertiden.
Som overcentral
for folkebibliotekerne skal
Statsbiblioteket ved opbygning af samlinger
og formidling af lån sikre forsyning af
informations- og dokumentationsmateriale,
der er marginalt benyttet i de enkelte folkebiblioteker. Statsbiblioteket skal understøtte
folkebibliotekernes virksomhed ved udvikling
af relevante serviceydelser.

Kedelig folder.indd 2

Som en særlig opgave skal Statsbiblioteket
understøtte folkebibliotekernes betjening af
etniske minoriteter og indvandrere.
Som hovedbibliotek
for Aarhus Universitet skal
Statsbiblioteket sikre, at forsyning med infor
mations- og dokumentationsmateriale til
undervisning og forskning ved Aarhus Universitet
sker på et niveau, der er konkurrencedygtigt
på højeste nationale og internationale niveau.
Statsbiblioteket skal bidrage til at synliggøre
forskningsresultater fra Aarhus Universitet.
Som forskningsinstitution skal
Statsbiblioteket udføre forskning inden for sit
virkeområde efter gældende kvalitetsnormer for
forskning.

Statsbiblioteket i Århus. Biblioteket
åbnede i 1902 som et alment forskningsbibliotek, der kunne benyttes af
alle landets borgere.

1916

blev loven om Statens
Avissamling vedtaget, og den blev
en del af Statsbiblioteket. Da Aarhus
Universitet blev oprettet i 1928, blev
Statsbiblioteket hovedbibliotek for det
nye universitet.

1987

kom en ny opgave til, idet
Statens Mediesamling blev oprettet
med det formål at indsamle og bevare
danske radio- og tv-optagelser.
To år senere blev denne opgave
udvidet til også at omfatte danske
musikudgivelser, og statens store
lydsamling blev overflyttet fra
Nationalmuseet.

1998

Sam l i n g e r

B e nyt t e l s e

Ved oprettelsen modtog Statsbiblioteket ca.
100.000 bind dubletter af danske bøger fra
Det Kgl. Bibliotek, og Statsbiblioteket har
siden modtaget alle danske tryksager som
pligtaflevering. I bibliotekets første år købte
staten store samlinger til biblioteket (specielt
inden for områderne historie, litteratur,
sprog, kirkehistorie og mission). Biblioteket
har fra starten købt udenlandsk litteratur og
som følge af de mange opgaver købes der
meget bredt ind. I de senere år er digitale
informationskilder blevet en vigtig del af
det biblioteket stiller til rådighed.

Der har fra starten været lagt vægt på at
Statsbiblioteket er et ”brugsbibliotek”, og
biblioteket har det højeste udlånstal blandt
danske forskningsbiblioteker. I dag sker
benyttelsen via bibliotekets elektroniske
informationssystem. Det giver adgang til at
bestille trykt information og direkte adgang
til den voksende mængde informations- og
dokumentationsmateriale i digital form
(elektroniske tidsskrifter m.m.).

Statsbiblioteket har specialsamlinger af lydog billedoptagelser (radio- tv-optagelser,
reklamefilm, musik m.m.), og af noder, kort
og billeder og håndskrifter. Kvindehistorisk
Samling forestår indsamling og registrering
af kvindehistorisk materiale. Avissamlingen
er den mest komplette samling af danske
aviser fra ca. 1820.

B e va r i n g
Blandt Statsbibliotekets nationalbiblioteksopgaver er bevaring. Bevaringsopgaven
omfatter specielt danske aviser og dansk
audiovisuelt materiale (radio-tv og lyd).
Statsbiblioteket mikrofilmer alle danske
aviser. Digitalisering er måden hvorpå
audio-visuelt materiale bevares og gøres
lettere tilgængeligt. Som led i bevaringen
af dansk offentliggjort materiale begyndte
Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket i 2005
indsamling og bevaring af den del af den
danske kulturarv, der findes på internettet.

blev opgaven som
overbygning på folkebibliotekerne
udvidet, idet Folkebibliotekernes
Depotbibliotek og Indvandrerbiblioteket blev integreret i Statsbiblioteket.
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Indtil 1963 havde Statsbiblioteket til huse i Vester
Allé i det hus der blev opført til biblioteket med
Hack Kampmann som arkitekt. Det bruges nu af
Erhvervsarkivet. Biblioteket er i dag placeret i
Universitetsparken tæt på bibliotekets primære
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