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Indledning 
 
I strategiplan 2010 for Københavns Tekniske Bibliotek (KTB) er de gennemgående temaer 
Biblioteket som læringsrum, Videncenter og Kommunikation med delemnerne indretning, 
digitalisering, partnerskaber, web 2.0 i læringsrum, kommunikation og mødet med anderledes 
bibliotekskulturer. 
 
I den sammenhæng har biblioteket været på biblioteksbesøg i Holland og besøgt tre store 
biblioteker, nemlig nationalbiblioteket Koninklijke Bibliotheek, openbare bibliotheek ansterdam, 
som er Amsterdams hovedbibliotek og TU Delft, som er bibliotek i tilknytning til det tekniske 
universitet i Delft. 
 
Hovedformålet med biblioteksbesøget var faglig inspiration til alle dele af bibliotekets virke med 
fokus på udvikling af egne strategiske drifts- og udviklingsplaner nu også set i et internationalt 
perspektiv.  
Der var særlig fokus var på biblioteket som læringsrum, biblioteket som videncenter og bibliotekets 
kommunikation. 
 
Denne rapport handler om det sidste af de tre aspekter – bibliotekernes kommunikation – set i 
forhold til praksis på KTB. 
 
 
Kommunikation 
Hvordan kommunikerer de forskellige biblioteker, med deres målgruppe? Udgivet de foldere eller 
andet, som fortæller, hvordan de præsenterer sig for deres målgruppe? Benytter de web 2.0 
teknologier og sociale medier? Det er de temaer som er genstand for overvejelse i de kommende 
afsnit. 
 
På KTB har vi forskellige småtryk, som vi skriver og udgiver selv. Det er små vejledninger og 
beskrivelser, som bliver trykt på kopimaskinen eller i farveprinteren, men vores primære 
informationsvej har gennem flere år været hjemmesiden. I 2009 har vi også taget hul på de sociale 
medier med profiler på blandt andet Facebook, Delicious og Flickr i et forsøg på at komme i dialog 
med vores brugere. 
 
Bibliotekerne vi besøgte har naturligvis deres respektive hjemmesider som den primære 
informationskanal, men det er også lykkedes os at finde trykt materiale fra alle bibliotekerne. Her 
beskriver jeg et lille udvalg af forskellige publikationstyper fra de forskellige biblioteker.   
 
De trykte materialer 
Openbare bibliotheek, Amsterdam udgiver oba journaal, som udkommer en gang om måneden på 
hollandsk. Det indeholder beskrivelser af den kommende måneds arrangementer i biblioteket, 
blandet med få informative notitser og opslag fra bibliotek til bruger som for eksempel adresser, 
telefonnumre og så videre.Bladet er i farver, trykt på let papir i A4 format, og der er ingen annoncer. 



Det signalerer sådan lidt lidt Brug-og-smid-væk, uden at det skal opfattes negativt Bladet kan også 
læses online på bibliotekets hjemmeside. (klik her)  
På baggrund af indholdet får man det indtryk, at Openbare bibliotheek er et meget stort aktiv i 
Amsterdams kulturmiljø. 
 
Koninklijke Bibliootheek har udgivet en pjece i foldet A5 format på 12 sider på engelsk, hvor 
biblioteket fortæller lidt om sin historie og sine samlinger. Forsiden viser billeder af de mange 
læsepladser på biblioteket, en computerskærm og et udsnit af en meget gammel bog, et sted der 
forbinder fortid og nutid.  
Biblioteket beskriver i folderen sig selv som et studiebibliotek med fokus på kultur og historie, og 
med ansvar for at samle og registrere alt hvad udgives i Holland og om Holland for at stille det til 
rådighed for brugerne især i studierelateret sammenhæng. Biblioteket har ekspertise inden for 
digitalisering og opbevaring, og lægger vægt på at være et studiebibliotek med mange læsepladser 
og studiepladser. 
Folderen er trykt januar 2006, og man må på den baggrund regne med at den er tilrettelagt i løbet af 
2005. Det afspejler måske, at biblioteket ikke befinder sig i den mest dynamiske situation, men er 
travlt optaget af sine lovpligtige gøremål som statsbibliotek. 
 
Som eksempel på trykt materiale fra TU Delft har vi valgt brochuren making knowledge work. På 
forsiden ser man en ung kvindelig studerende læse på sin e-book-reader. Første opslag viser et 
billede af en ung mandlig studerende ved skærmen med sin mobiltelefon inden for rækkevidde. 
Pointerne i brochuren er access to knowledge, what are you looking for and networking, kort sagt 
making knowledge work.  
 
 
Web 2.0 
Openbare benytter facebook og twitter, men i overensstemmelse med deres profil fra de trykte 
materialer, bruger de den til ”broadcasting”. Man finder altså henvisning til det samme indhold på 
de to tjenester, som man finder i deres trykte brochure. Direktøren har en blog på hjemmesiden. Det 
er måske det nærmeste vi kommer et forsøg på at kommunikere tovejs med brugerne.  
 
Koninklijke er synlig på Facebook, men der ingen aktivitet. En hurtig gennemgang af de to 
bibliotekers hjemmesider viser yderligere, at der ingen henvisninger er til Facebook eller lignende 
tjenester.  
 
Anderledes forholder det sig 
med TU Delft Library. Som 
billedet viser, er der fuld 
knald på de sociale 
teknologier, som får rigelig 
plads på bibliotekets webside. 
(Højre spalte) 
 
I forhold til den strategi vi 
har anlagt på KTB er der 
ikke den store forskel.  
Det mest iøjnefaldende er 
den centrale placering af Ask 

http://www.oba.nl/index.cfm/t/OBA_Journaal/vid/A2BE5F6A-90B4-CF98-4FC4E478C90DDDCB


Your Library, som skal understøtte formidlingsdelen. På KTB har vi længe haft det samme tilbud, 
dog uden større gennemslagskraft, men ved første øjekast giver placeringen i sammenhæng med 
Twitter og de andre web 2.0 teknologier god mening.  
 
Når der er forskel på, hvordan bibliotekerne vægter deres indsats på web 2.0 området, skal 
forklaringen sikkert findes i bibliotekernes selvforståelse. Der er ikke noget krav eller et ønske 
blandt brugerne om, at de her ting findes. Det er en mulighed, vi har opfundet, som bibliotekarer, og 
derfor må den prøves af, når vi får mulighed for det. Om det har effekt, kan kun tiden vise, men i 
forhold til bibliotekssystemer ser vi en bevægelse hen i mod tjenester, der ligger meget i 
forlængelse af kommercielle websteder som amazon.com og ebay.com. Det er derfor kun naturligt 
at de samme teknologier bliver afprøvet i bibliotekernes verden. 


