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Kulturarven sKal bevares, men hvad med 

biblioteKet, sKu�vi også lægge det på hylden?

af 

Niels Ole Finnemann

bibliotekerne har i århundreder udgjort en forbløffende stabil in-
stitutionel ramme for samfundets fælles hukommelse. selv om 

institutionen er meget ældre fik den sin storhedstid som kronjuvel i 
det moderne videnssamfund. biblioteket er om noget oplysningens 
og den trykte teksts institution. her blev bøgerne, der indeholdt sam-
fundets fælles vidensreservoir, samlet, registreret, katalogiseret, sat på 
hylderne og indimellem hentet frem og ofte også sat tilbage på plads. 
i takt med udviklingen af nye tekstformater som tidsskriftet, magasi-
net, avisen, ugebladet, pjecen og reklameavisen blev biblioteksvæsnet 
også brugt til at arkivere dette materiale. i moderne samfund søger 
man at bevare alle offentliggjorte tekster, fordi det er forudsætnin-
gen for at samfundet kan skrive sin historie. 

i forlængelse heraf er man naturligvis også gået i gang med at arki-
vere nyere medier som radio- og tv-programmer. selv om film af en eller 
anden grund er blevet indsamlet udenfor bibliotekssystemet, (måske 
filmen i sin tid ikke var fin nok) er det alligevel mange år siden biblio-
tekerne så småt begyndte at skifte karakter fra at være bogsamlinger til 
at blive mediehuse, men det er først med de digitale medier, denne 
udvikling antager eksplosiv og institutionsomvæltende karakter. 

man skal her især lægge mærke til termen digitale medier, her-
under især internettet, mobile medier og interaktive offentlige rum. 
mens bibliotekerne forlængst er blevet fortrolige med brugen af it 
systemer, står de først nu på tærsklen til at omstille sig den mediema-
trice, der er under udvikling med de digitale medier i en stadig mere 
central, men ikke enerådende, rolle. oprettelsen af det nationale in-
ternetarkiv i 2005 kan betragtes som den - beskedne - begyndelse på 
en ny epoke, hvor biblioteket også bliver institution for indsamling 
og bevaring af originalt digitalt indhold. man har naturligvis allerede 
i en årrække indsamlet og opbevaret digitale materialer, men disse 
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2 Niels Ole Finnemann

materialer er blevet produceret og indsamlet indenfor rammerne af 
værkbegreber, der er forankret i de ældre medier. det nationale in-
ternetarkiv er derfor i en vis forstand en slags gøgeunge i biblioteks-
systemet, for her indsamles revl og krat uden megen klassifikation og 
begrebet om det veldefinerede og velafgrænsede værk fortoner sig 
ofte i internettets og de andre digitale mediers hypertekstuelle og 
interaktive registre. 

skulle det være vor tids unikke bidrag til kulturarven? svaret er ja. 
uanset hvad eftertiden i øvrigt vil finde interessant ved vor tid, så vil 
man helt sikkert også interessere sig stærkt for nettet og andre digi-
tale medier så langt frem vi kan forestille os. men internetarkivet kan 
også betragtes som prototypisk for bibliotekets fremtid. det stiller bib-
liotekerne overfor nye krav til indsamlingsmetoder, adgangsformater, 
søgemuligheder bevaringsforpligtigelser og organisationsformer. det 
repræsenterer samtidig også den fremtid, der gælder institutioner, 
der leverer services over internettet til forskel fra institutioner, der 
kun kan levere services på stedet. med dette arkiv kan de to ansvar-
lige biblioteker betjene alle landets borgere på helt lige fod uanset 
hvor de bor eller hvornår de har tid. hvis det ellers var tilladt. i dag 
er det besynderligt nok ikke lovligt at give adgang til internetarkivet 
via internettet selv om arkivet kun omfatter allerede offentliggjorte 
materialer. 

selv om internettet repræsenterer et nyt paradigme for organisa-
tionen af samfundets fælles hukommelse er det dog ingen gøgeunge 
i den forstand, at det helt fortrænger eller afløser ældre medier og 
de vidensformer der er knyttet hertil. man må snarere forestille sig 
en coevolution, der både udvikler de gamle og de nye medier i et 
gensidigt samspil.

det er sådan set ikke nyt at mediernes udvikling er gensidigt betin-
get, men de digitale medier forstærker og intensiverer det dynamiske 
samspil i et sådant omfang, at den coevolutionære dynamik bliver 
den overgribende dynamik. 

mens bibliotekerne hidtil har kunnet håndtere de enkelte medier 
hver for sig understøttet af stigende brug af it-redskaber, skal de for 
fremtiden levere en række langt mere differentierede ydelser på en 
bred vifte af medieplatforme via en bred vifte af distributionsformer. 

når man på de nu snart forhenværende biblioteker ikke blot kan 
fortsætte med århundreders succesrige �hvert medie for sig� approach 
skyldes det især tre forhold: 
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�Kulturarven skal bevares, men ...

1) de digitale mediers gennembrud har medført en udvidet media-
lisering, hvor kommunikation, der tidligere kun kunne foregå ansigt 
til ansigt nu også kan arkiveres og medieres i tid og over afstand. det 
er især internettet og nye mobile medier, der fremmer denne udvik-
ling. 

For bibliotekerne betyder bl.a. at man ikke længere kun skal tænke 
på it som et arbejdsredskab, der bruges til at organisere arbejdet 
med de andre medier. dele af it teknologien, som f.eks. internettet, 
er nu selv bærer af medieindhold, der skal bevares og formidles. det 
er både arbejdsredskab og indhold på engang. det er samtidig et 
medie, der åbner det enkelte bibliotek for kontakt med brugere og 
med andre biblioteker uden for det lokalområde, biblioteket hidtil 
har betjent, mens det svækker den fysiske nærheds betydning for for-
holdet mellem bibliotek og borger.

2) de digitale medier er med til at forstærke den allerede eksiste-
rende tendens til flermedial produktion og forbrug af såvel viden, 
nyhedsstof som underholdning. For bibliotekerne betyder det blandt 
andet, at de både i indsamling og formidling skal indrette sig på at 
kunne levere flermediale services. den, der låner harry potter som 
bog, er måske også interesseret i musikken til i-poden, tv-serien eller 
filmen med fraklip og hele molevitten på dvd. måske vil han eller 
hun heller ikke have harry potter som bog men hellere som elektro-
nisk tekst, mens en tredje måske kun vil have et par enkelte kapitler 
og et billede til mobilen, og en fjerde ønsker et kapitel trykt på et 
stykke koloreret plast.

mens man i de senere år ofte har talt om udviklingen fra den trykte 
til den elektroniske tekst, står det nu klart, at der snarere tale om 
en udvikling hvor teksten (og billedet og indholdet i det hele taget) 
frigøres fra sit medie. mediet bliver en variabel og valgbar. det er 
flermedialitetens anden side. man kan i dag ikke blot vælge om man 
vil have teksten formatteret til pC-skærmen, mobiltelefonen, i-poden 
eller et andet skærmformat, men også om man vil have den printet 
ud i et selvvalgt format eller - muligheden findes stadig: trykt som 
bog i gammeldags forstand. disse valg tilbyder bibliotekerne ikke - 
endnu.

�) At der i disse år manifesteres en hastigt voksende interesse for 
kommercialiserbar viden, udkrystalliseret omkring termer som vi-
denssamfund og oplevelsesøkonomi. For bibliotekerne betyder det bl.a. 
at de træder ind i et konkurrencelignende forhold til kommercielle 
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� Niels Ole Finnemann

videns-leverandører med et forstærket pres på bibliotekernes mulig-
heder for at opfylde deres public service forpligtigelser. på den an-
den side synes de digitale medier også at fremme samspil mellem 
kommercielle, institutionelle og civile aktører.

disse forhold skaber både hver for sig og tilsammen både nye vilkår, 
udfordringer og muligheder for bibliotekerne. hvilke der skal tages 
op og hvordan beror i nogen grad på politiske beslutninger, der både 
handler om en ajourføring af lovgivning om bevaring af den digitale 
kulturarv, om bibliotekernes (og arkivernes og museernes) public 
serviceforpligtigelser i forhold til internet, om definitionen og bru-
gen af det europæiske inFosoC direktiv, der fastlægger de enkelte 
eu-medlemmers muligheder for at varetage almenvel og hensyn til 
undervisning og forskning, om copyrightspørgsmål og om brugen af 
persondataloven i forhold til offentliggjorte materialer. der mangler 
også lovgivning om bevaring af software.

i denne artikel koncentreres interessen imidlertid om de forhold, 
der skaber disse udfordringer.

1) Den udvidede medialisering

når medieforskerne i dag taler om “udvidet medialisering” sigtes der 
til en række af de nye træk, der knytter sig til integrationen af digi-
tale medier i samfundets samlede mediestruktur. begrebet har flere 
dimensioner. 

For det første indebærer de nye digitale medier at adgangstærsklen 
til det offentlige rum sænkes, mens det medierede offentlige rum selv 
samtidig udvides og får global rækkevidde. enhver kan nu komme til 
orde i offentligheden om ikke på andre måder, så ved selv etablere 
sit eget personlige eller kommercielle netsted. det er ikke sikkert 
man bliver hørt, men med internettet får man for første gang et me-
die, der kan tilbyde den enkelte borger et frit tilgængeligt offentligt 
forum, der kan tilgås af hele befolkningen. en stadig voksende del 
af den politiske debat, der tidligere foregik i foreninger og partier, 
foregår i dag i de talløse, hver især små, offentlige diskussionsfora, på 
weblogs og andre steder. små fordi det er nødvendigt, hvis der skal 
være plads til at mange kan komme til orde.

For det andet får den enkelte borger ikke blot adgang til selv at 
komme til orde, hun får også mulighed for direkte adgang til et hvil-
ket som helst ekspertsystem, institution eller virksomhed, uanset fy-
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sisk afstand. man kan sætte sig ind i egen sygdom (måske via netfor-
bindelse til biblioteket) før man konsulterer lægen, man kan finde 
folk med beslægtede interesser, erfaringer eller problemer, og man 
søge den viden, der er nødvendig, hvis man vil påvirke den offentlige 
debat. 

For den enkelte virksomhed eller institution - som f.eks. et biblio-
tek - betyder det naturligvis, at man fra brugernes og borgernes syns-
punkt nu er blevet ét blandt mange knudepunkter på nettet. man er 
ikke noget særligt fordi man ligger i et bestemt område, men man er 
heller ikke reduceret til ingenting alene fordi man ligger et forkert 
sted. mange af de privilegier der hidtil har været forbundet med sted 
(hovedstæder f.eks.) vil naturligvis fortsat leve videre i rum tid, men 
det vil bero på en kombination af ressourcekontrol og inerti frem for 
sted. 

internettet etablerer med andre ord et nyt, mindre stedafhængigt 
kommunikativt rum, hvor den fysiske afstand ikke er en relevant pa-
rameter for afstanden mellem kommunikationens parter. sprogets, 
kulturens, uddannelsens og kønnets afstandsskabende betydninger 
består derimod, omend ikke helt uforandrede. 

som konsekvens af dette forhold vil integrationen af internettet 
i bibliotekernes aktiviteter også indebære, at man får nye brugere 
udenfor den hidtidige rækkevidde, at man skal udvikle nye mere dif-
ferentierede former for services og indgå i nye former for arbejds-
deling både med andre biblioteker og med andre aktører. de en-
kelte biblioteker kan både indgå samarbejder om services, de ikke 
kan løfte hver for sig, og udvikle nye former for arbejdsdeling, hvor 
de hver især betjener det samme, større publikum med hver sine ser-
vices. bibliotek.dk og danmarks elektroniske Forskningsbibliotek er 
gode begyndelser, men de er i hovedsagen fortsat indrettet på de 
gamle værkkategoriers orden.  det er samtidig værd at hæfte sig ved, 
at disse nye netværksmuligheder i den offentlige institutionsverden 
foreløbig især synes at give anledning til omfattende centraliseringer 
med en hidtil sjældent set grad af hierarkisering. det gælder ikke 
alene på biblioteksområdet, men også for de videregående uddan-
nelsesinstitutioner, hvor en almindelig menig professor i dag har 7-8 
overordnede, der betjener sig af et ukendt antal eksterne evaluatorer. 
man har lov at håbe det er et overgangsfænomen. 

For det tredie omfatter den udvidede medialisering også brugen 
af digitale medier til uformel social kommunikation i chatfora, på 
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sociale netsteder som arto.dk, på weblogs og mange andre netsteder, 
ligeledes også den digitale mobile kommunikation. den talte kom-
munikation er i sig selv medieret, men den er ikke arkiveret. med 
de digitale mediers udbredelse i dagliglivet bliver torvesladderen, 
værtshus- og cafesnakken, diskussionen mellem klassekammerater i 
skolen pludselig også tekstualiseret i det binære alfabet og derved 
arkiverbar. det synes umiddelbart her og nu at befordre hvad man 
nok må kalde en narcissistisk tendens til at se sig selv medieret i dag-
ligdagens banalitet. men meget af dette materiale også har kultur-
historisk betydning i et langsigtet perspektiv, netop fordi det er så 
banalt og elementært. hvad ville vor tids historikere ikke give for at få 
et tilsvarende materiale fra antikken, middelalderen eller 1800-tal-
let?

den udvidede mediering omfatter endelig en fjerde dimension. 
internettet skaber et medieret rum mellem andre rum, der ikke tidli-
gere har været direkte forbundet. 

det er en måske lidt abstrakt formulering, der bedst kan illustre-
res, hvis man tager et konkret eksempel. hvor, kunne man spørge, 
kan man finde viden om århus havn - for nu at tage et eksempel, der 
både kan have interesse for kommercielle, politiske, arkvariske og ci-
vile aktører? en sådan viden finder man bl.a. på moesgård museum, 
der ligger inde med viden om vikingetidens århus. vi kan også gå på 
det lokale bymuseum. på hovedbiblioteket i århus kan man ud over 
bøger om havnen finde billeder i fotosamlingen. statsbiblioteket har 
både bøger, aviser, radio og tv materiale og erhvervsarkivet gemmer 
uden tvivl også på interessante kilder. det samme gælder naturligvis 
Kommunens arkiver, rigsarkivet, forskellige tegnestuer og ingeniør-
firmaer der har deltaget i byggeri på og af havnen, virksomheder der 
har hørt til her, eller sejlet på havnen, som mærsk og mange andre. 
at det Kgl. bibliotek også må nævnes her siger sig selv. dertil kom-
mer så avisernes arkiver. det siger også sig selv at meget af dette ma-
teriale med fordel kunne samles, men også at det i de traditionelle 
medieformater kun kunne ske ved at trække dette materiale ud af an-
dre relevante sammenhænge eller ved dårlige kopier. på den anden 
side vil tanken om at digitalisere hele lortet næppe heller have nogen 
let gang på jorden. man kunne derimod godt forestille sig en slags 
joint venture mellem biblioteker, lokale medier (måske også natio-
nale eftersom havnen er landets vigtigste), turistforeningen/kommu-
nen og private virksomheder, der gik sammen om at udvikle en fælles 
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portaladgang, der over tid ville blive den centrale indgangsport til 
viden om havnen. interesserne i et sådant projekt er flere. nyheds-
medierne ved de skal skrive om havnen igen og igen i mange år frem. 
der skal skrives om havneplaner, om havnen og byen, om projekter 
for havnefronten, om trafikplaner, skibsfart osv. biblioteker og mu-
seer kan have udstillingsinteresser. Kommunen kan have interesser i 
at inddrage borgerne i information om og diskussion af havneplaner. 
arkitektfirmaer i at vise deres planer frem og havnen og dens virk-
somheder i at sponsere. en sådan model ville over tid give mulighed 
for at skabe en vidensportal, der integrerer det lokale, det arkivariske 
og det nye. man kan koble fortid, nutid og fremtid, det kan bygges på 
samspil mellem aktører, (politikere, eksperter og virksomheder) iagt-
tagere (journalister, kritikere, borgere) og historikere (bibliotekarer, 
arkivarer og faghistorikere). mens portalens indhold gradvis udbyg-
ges kan parterne lave deres egne ekstrakter. de lokale medier kunne 
have interesser i at bruge indhold herfra i de trykte udgaver, i deres 
netudgaver og andre medieudgaver, på storskærme rundt om på re-
levante steder i byrummet og via sms og mms og andre infoservices 
til mobiltelefoner. havnen og kommunen kunne tilsvarende have in-
teresser i at etablere infostandere og mobile services for turister og 
interesserede borgere.

eksemplet er netop kun et tilfældigt eksempel på en ubegrænset 
række af nye medierede rum, der kan etableres i alle de rum, der 
ikke tidligere har været dækket af medier eller kun dækket i et enkelt 
aspekt. i stedet for havnen kunne man have brugt kunsten (kunstmu-
seerne, gallerier, kunstkritik, musikinstitutionerne, spillesteder) på 
lokalt plan eller i støre skala. man kan kalde det vidensportaler eller 
metaservices, der trækker på ressourcer fra forskellige institutioner, 
organisationer, virksomheder og ikke sjældent også civile aktører. 

den femte dimension er derimod helt enkel. når en institution 
eller virksomhed går på nettet har man etableret et døgnåbent rum, 
der kan benyttes til at give besøgende de selvbetjeningsmuligheder 
man kan finde på.

det centrale træk ved den udvidede medialisering er i sidste ende 
forankret i den unikke kobling af de trykte mediers lageregenskaber 
med de trykte mediers kommunikationshastighed, der karakteriserer 
digitale medier. med denne integration åbnes for et uhyre register af 
nye kombinationsformer, hvor arkiveret indhold kan mobiliseres til 
aktuelle formål.
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2) Den flermediale produktion og forbrug af såvel viden, nyhedsstof som 
underholdning

mens flermedial produktion af medieindhold først og fremmest er 
et tema for indholdsproducenterne, nyheds- videns og underhold-
ningsmedierne, er bevaring og servicering af brugerne i høj grad et 
biblioteksanliggende. det er ikke kun harry potter, der breder sig 
ud over alle medieplatforme. bibliotekerne må indstille sig på at 
indrette indsamling og bevaring på de nye flermediale produktions-
strategier. men hvis producenterne breder sig gør brugerne det ikke 
mindre. hvis man vil følge en sag eller undersøge et emne er man 
stadig oftere nødt til at have tilgang til en bred vifte af mediemani-
festationer. de enkelte mediers indhold og deres udvikling præges 
i stigende grad af såvel koordineret som ukoordineret samspil med 
indhold i de andre medier. sideløbende hermed svækkes de velaf-
grænsede enheder (bogen, artiklen, tv-programmet). hvor bibliote-
kerne i gamle dage havde bøgerne som den store stabile generiske 
enhed med småtryk og store formater som generende afvigelser, er vi 
tydeligvis på vej over i en kulturtilstand, hvor værkbegrebet bliver en 
noget mere uhåndterlig størrelse. selv om den postmoderne forestil-
ling om forfatterens og værkets død for intertekstualitetens og læse-
rens hånd synes overdreven og ensidig, må vi uden tvivl indstille os 
på at arbejde med langt mere komplekse værkforestillinger. lånerne, 
læserne, borgerne vil for det første ofte selv producere mere indhold, 
men de vil også i stigende grad gøre det ved selektiv brug af profes-
sionelt produceret indhold. 

bibliotekerne vil få lånere, der spørger efter selektivt udvalgte mu-
siknumre til deres i-pod playlist (hov, det var vist et reklameindslag 
for i-pod). et nummer af af madonna, et af einstürzende neubau-
ten, et af Kaizers orchestra (er det også reklameindslag?) mens an-
dre kommende lånere gerne vil have et sammendrag af den tyrkiske 
musik eller den politiske debat af muhammed-krisen fra de vigtigste 
netsider i de arabiske lande. andre lånere vil have to kapitler fra en 
fagbog og et afsnit fra en anden sendt pr mail i en form, som kan 
citeres fra, eller i en form, der kan læses på mobilen eller printes på 
en a� printer. brugerne vil have valgfrihed, spørgsmålet er om bib-
liotekerne vil eller vil få lov til at indfri brugernes ønsker og levere 
det stadigt mere differentierede sæt af services, der kan modsvare 
brugernes mere differentierede sæt af medier. 
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den flermediale produktion og det flermediale forbrug er ikke 
begrænset til de digitale medier, men det siger sig selv, at digitali-
seringen virker som en kraftig forstærker i kraft af de hypertekstu-
elle, interaktive og multimediale egenskaber. det digitale format er 
grundformatet, mens andre fysiske formater bliver formålsspecifikke 
instantieringer. vi er ikke kommet til “the end of print” men til “the 
end of out of print”. 

bibliotekerne står her heller ikke kun overfor digitaliseringen af ind-
holdet, men også af kommunikationen, hvor der ligeledes er tale om 
en udvikling i retning af mere komplekse kommunikationsmønstre. 
biblioteksvæsenet kunne tidligere beskrives som et system af parallelle 
institutioner, der udførte nøjagtig de samme opgaver på forskellige ste-
der. bibliotekerne ligger der - stort set - stadig lokaliseret efter deres 
stedsbestemte opgaver, men når det gælder digitaliserede services har 
denne stedsbestemmelse ikke længere samme mening. det enkelte 
bibliotek er nødt til at indgå i tværinstitutionelle projekter og udvidet 
arbejdsdeling på regional og national og i nogle tilfælde international 
skala, ligesom de som allerede nævnt vil få ansvar for specifikke ser-
vices, der til gengæld ydes fjernbesøgende over internettet. internetba-
serede services skal i almindelighed udformes og måles som generelle 
og ikke lokale services, selv om der også er brug for services i forhold til 
lokale forhold.  lokaliseringen bliver i takt med digitaliseringen af ma-
terialerne mere ligegyldig. den kræver med andre ord genovervejelse. 
hvis lokalstrukturerne skal bevares kræver det nye begrundelser. pro-
blemet kan også vendes om. hvis bibliotekerne vil opretholde lokale 
relationer og forankringer, kræver det nye initiativer, der kan danne 
grundlag for den lokale forankring og erstatte den stedbundethed, 
der automatisk følger med den trykte bog. biblioteket overlever kun 
hvis det overlever i folks bevidsthed. måske bibliotekerne skal tænke i 
at levere mere dramatiske oplevelser og agere som eventmakers?

biblioteket bliver med andre ord både nødt til at gå ind i mere 
specialiserede arbejdsdelinger og netværkssamarbejder med andre 
biblioteker og til at bidrage til kulturaktiviteter, der mere aktivt knyt-
ter sig til den stedsmæssige lokalisering. 

3. Videnssamfund og oplevelsesøkonomi

selv om termer som videnssamfund og oplevelsesøkonomi er mode-
ord er de også indikation på et kulturelt opbrud. viden spiller en 
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voksende rolle i virksomhedernes og institutionernes aktiviteter og 
bliver derfor også i højere grad end tidligere til kommercielle ydel-
ser. oplevelsesøkonomi er nysprog, men underholdnings- og medie-
brancherne får ikke blot voksende økonomisk betydning, de bliver 
også i stigende grad kulturelt normsættende. den relativt elitære 
borgerlige dannelseskultur viger til fordel for en mere egalitær og 
homogeniserende kultur defineret af en stærkt ekspanderende vel-
uddannet middelklasse. hvor forlags-, avis- og til dels filmbranchen 
tidligere udgjorde kernen i den borgerlige kulturs oplevelsesøkono-
mi står de elektroniske og digitale medier sammen med den profes-
sionaliserede sports- og kropskultur langt stærkere i den uddannede 
middelklasses oplevelsesøkonomi. Computerspil betragtes i dag som 
kulturelt ligeværdig med litteraturlæsning og indgår på lige fod med 
enhver anden form for fritidsaktivitet i den enkelte borgers register 
af frie, individuelle valgmuligheder. 

det er meget sandsynligt, at man om få år vil finde nutidens snævre 
fokusering på servicering af erhvervslivet for overdreven og ensidig og 
i visse henseender vende tilbage til en kultur og uddannelse for hele 
livet og ikke kun for erhvervslivet. men den moderne veluddannede 
middelklasse vil også derefter være orienteret efter en nykorporativ 
integration af offentlige og private services. i fremtidens videnssam-
fund vil offentlige vidensservices udvikle sig i konkurrence og samspil 
med kommercielle, men også med civile - som det kendes omkring 
internettet fra open source-bevægelsen, fra napster, Kazaa og skype, 
fra weblog-kulturen, fra wikipedia og først af alle fra tim berners lee 
publicering af http, www og html der i starten af �0-erne pludselig 
forsynede hele verden med et nyt, tilgængeligt offentligt rum. 

mulighederne og udfordringerne er mange, pengene små, men 
den centrale pointe er ikke, at der er mange udfordringer og ikke pen-
ge nok til dem alle. den centrale pointe er at bibliotekerne er på vej til 
at blive involveret i mere heterogene aktiviteter, der kræver nye former 
for specialisering og arbejdsdeling, hvor tendensen i de foregående 
20-�0 år snarere har været at satse på at gøre alle lidt mere tværfaglige 
og dermed i realiteten undergrave de forskellige fagligheder. 

en række af disse mere heterogene aktiviteter er allerede antydet i 
det foregående. det gælder f.eks. polariseringen mellem de stedret-
tede og det netorienterede aktiviteter. 

de stedrettede aktiviteter, der skal tjene til at holde biblioteket i 
live i den nærtboende befolknings bevidsthed omfatter naturligvis 
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de gængse opgaver med at formidle viden og oplevelser til borgerne 
inklusive de nye medieformater. de fleste biblioteker lægger derud-
over allerede i forvejen vægt på kulturaktiviteter i tilknytning til bib-
liotekets kerneydelser, ligesom de fleste biblioteker også varetager 
funktioner som videnscenter for lokalhistoriske emner. men også 
det lokalhistoriske forandrer sig. et voksende - nogle siger hastigt 
voksende - antal danskere har rødder i lokalområder langt udenfor 
landets grænser. men måske ikke udenfor internettets rækkevidde? 
der er brug for en særlig indsats her. hvis man kigger på internettets 
udbredelse tegner billedet sig helt entydigt: hvor der er en veluddan-
net middelklasse er der internet, og hvor der er internet er der en 
veluddannet middelklasse. denne digitale kløft går igen over hele 
kloden og den findes også inde i det danske samfund. 

de nye udfordringer ligger dels i forhold til erhversvliv, der må-
ske skal serviceres, måske indgå som projektsamarbejdspartner, dels i 
forhold til ændrede oplevelsesforventninger og i forhold til en mere 
heterogen kreds af brugere, det være sig i etnisk henseende som i 
henseende til bosted. 

de netorienterede aktiviteter omfatter ikke blot formidlingen af 
specifikke lokalhistoriske ressourcer ud over sognegrænsen men 
også udviklingen og leveringen af specielle internetservices på natio-
nalt plan. den lokalhistoriske dimension indgår således både i den 
sted- og netorienterede aktivitet, det samme kan gælde i forhold til 
interaktive rum, der både er lokale og digitale, men derudover vil de 
oftest adskille sig. dertil kommer at håndteringen af det flermediale 
indhold måske gir anledning en mere kompliceret organisations- og 
afdelingsstruktur, fordi viden om indholdet på den ene side skal ud-
vikles medieuafhængigt, mens håndteringen fortsat kræver mediespe-
cifikke kompetencer. hvis de vil vilde mere kan de ikke nøjes med en 
avis og dens netudgave, de må også have en bog, en rapport og links 
til nogle netsteder.

For den enkelte bibliotekar bliver konsekvensen under alle om-
stændigheder en stærkere specialisering og måske også en mere 
polariseret professionsidentitet. bibliotekaren er måske ved at for-
vandle sig til en flerhed af nye identiteter, hvor nogle bliver fagkyn-
dige vidensmanagers på et bestemt vidensområde eller vidensbrokers 
specialiserede i informationsformidling, mens andre bliver netnavi-
gatører specialiseret i informationssøgning og søgemaskiner, nogle 
mere som webmaster andre mere som webredaktør, nogle som mul-
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timediemanagere, nogle blir mere videns-rettede andre mere ople-
velsesorienterede, nogle mere orienteret mod den stedrettede andre 
mere mod den netrettede aktivitet. de vil alle deltage i skiftende 
projektnetværk både indenfor den enkelte institution, i relation til 
biblioteker andre steder og i relation til eksterne samarbejdspartnere 
i samme sociogeografiske område eller andre steder. den eksterne 
samarbejdspartner vil i mange tilfælde blive en bibliotekar, der blot 
er ansat i en kommerciel virksomhed.

man kan i forlængelse heraf også stille sig det spørgsmål om det er 
muligt at opretholde en fælles professionel standard for kommerciel-
le og offentlige services på dette område, eller om man vil se en split-
telse i professionsetik på linje med splittelsen mellem journalisten og 
spindoktoren i nyhedsmediernes verden. den tid er måske ikke fjern 
hvor det, der engang var biblioteket, arkivet og museet snarere bliver 
betragtet som en medieinstitution.

man kan måske samle billedet af det fornyede bibliotek omkring 
fem hovedfunktioner:

1) biblioteket spiller en proaktiv rolle i det stedsforankrede kultur 
og erhvervsliv

2) biblioteket assisterer nære og fjerne brugere med at finde ind-
hold rundt om på internettets afkroge, som vi ikke selv kan finde 
med google eller clusty. man finder ikke kun “værker” i sædvan-
lig forstand, man leverer skræddersyede videns- og oplevelses-
ydelser til en bred vifte af medieplatforme 

�) biblioteket konkurrerer og samarbejder med kommercielle ak-
tører om vidensservicering af - andre - kommercielle og ikke-
kommercielle brugere

�) bibliotekerne varetager bevaring af samfundets fælles vidensres-
sourcer uanset format

5) bibliotekerne indgår i funktionsbestemte arbejdsdeling med an-
dre biblioteker om levering af specifikke netbaserede services

mange dilemmaer, mange udfordringer - og endnu mere arbejde. 
Computeren, der engang blev betragtet som den fuldkomne auto-
mat er i virkeligheden blevet den mest beskæftigelsesfremmende ma-
skine, der nogensinde er opfundet. der vil blive mange flere jobs 
for fremtidens bibliotekarer og opgaver for fremtidens biblioteker, 
fordi det grundlæggende behov for de services, det handler om, er 
forankret i den menneskelige videns eksponentielle vækst - og i eks-
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pert systemernes paradoks: Jo flere af dem vi får, jo flere får vi brug 
for. om viden bliver lagret i bøger eller som bits, den forbliver selv 
skjult bag gardinet. den er gemt inde i teksten hvad enten teksten 
står i bogen eller er lagret i maskinen, og den er kodet i det ene eller 
andet alfabet. viden skal altid genfindes og afkodes og i takt med at 
produktionen af viden vokser, vokser også behovet for professionelle 
vidensbehandlere. man kunne også kalde dem smagsdommere, for 
de skal foretage værdi- og kvalitetsvurderinger for andre. den slags er 
der stadigt voksende brug for i en kultur, hvor man kun kan håndtere 
det ene ekspertsystem ved hjælp af et andet. 
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