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Hvem er jeg?

Bibliotekar

Uddannet i 1979

Ansat på Herning Bibliotekerne 

Projektleder på Biblioteksvagten siden starten



Biblioteksvagtens historie

• 1999 Startede som projekt (Gentofte, Herning, Silkeborg)

• 2001 Permanent tjeneste (udvidelse af deltagerkredsen)

• 2002 Forskningsbibliotekerne med (først projekt – siden
permanent)

• 2005 Link på bibliotek.dk

• 2009 Ændringer i forskningsbiblioteker (fusioner, økonomi)
>< Biblioteksvagten – 2017: 2 Forsk /2021: 1 Forsk

• 2017 Widget implementeret



Biblioteksvagtens organisation

• Start som projektorganisation (projekt- og styregruppe)

• Foreningen Biblioteksvagten dannet ultimo 2004

• Generalforsamling øverste myndighed

• Valgt bestyrelse (4 Folk + 2 Forsk)

• Valgt administrativt bibliotek

• Projektledelse udpeges af bestyrelsen



Biblioteksvagtens finansiering

• Årligt driftstilskud (statslige midler): 850.000 kr./år – anvendes til: 
projektledelse, webmaster, møder, IT-drift, abonnementer, temadage, 
udviklingsarbejde, markedsføring…

• Medlemsbibliotekernes egenfinansiering: ca. 2,4 mio kr./år – skønnet 
beløb – anvendes til besvarelse af spørgsmål, mødedeltagelse osv.



Biblioteksvagten i tal

Deltagende biblioteker:
pr. dec. 2020: 50 Folk + ”nogle” Forsk

Bemandede åbningstimer:
84 timer/uge (man-tor: 8-22, fre: 8-20, lør: 8-16, søn: 14-22)

Antal spørgsmål:

2019: 29.221 – Folk: 28.073, Forsk: 1148

2020: 35.503 – Folk: 34.468, Forsk: 1035) (stigning på 21,5 %)

(1999-2019: 414.133)



Statistik på ugedage 2020



Statistik på klokkeslæt 2020



Kontaktsteder og -former til Biblioteksvagten

Kontaktsteder:

• Egen hjemmeside – www.biblioteksvagten.dk

• bibliotek.dk

• Widgets – deltagerbibliotekers hjemmesider

• Selvbetjente biblioteker (Callcenterfunktion)

• (Sociale medier -Facebook, Twitter..)

• App’en Biblioteket 

(implementeres i starten af 2021)

Kontaktformer:

• Formular og mail

• Chat

• Telefon

http://www.biblioteksvagten.dk/








Spørgsmålstyper

• Titelspørgsmål – Trykte og digitale (verifikation/bestilling mv.)

• Emne-/opgavespørgsmål – studerende på mange niveauer, alle emner også 
mange musikspørgsmål

• ”Lokale” spørgsmål

• ”Kan huske at jeg i min barndom læste…”

• Callcenter-spørgsmål



Biblioteksvagten i ”Corona-tiden”

Biblioteksvagten kunne vise sin ”værdi”:

• Widget tilbudt til ikke-medlemsbiblioteker (17 sagde ja tak)

• Kontakt til institutioner inden for uddannelsesverdenen

• Pressemeddelelse (landsdækkende TV)

Markant stigning i efterspørgsel:

• Udfordring at klare sig udelukkende med digitale ressourcer

• Mere tidkrævende

• Ekstra ressourcer at hente ved hjemsendte biblioteksvagter



Fokuspunkter for Biblioteksvagten

• Servicekodeks - faglig kvalitet OG god service)

• Kompetenceudvikling – temadage, webinarer, Sandkassen

• Fælles national spørgetjeneste – (lille input-stort output)



Udfordringer for Biblioteksvagten i fremtiden 

• Finansiering af koordinerende drift
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) erstattet af Det Digitale 
Folkebibliotek (DDF) – statslig involvering

• Opbakning til fælles national spørgetjeneste

• Rekruttering til arbejdet jf. kompetencer på bibliotekerne



Spørgsmål?

Skriv gerne til mig:
bibvd@herning.dk


