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Direktør Erland Kolding Nielsen

FORORD
Af direktør Erland Kolding Nielsen
To forskere ved Det Kongelige Bibliotek
modtog i 2013 hver en fornem forskningspris.
Den 30. januar 2013 uddeltes for 12. gang
G.E.C. Gads Fonds og Det Kongelige
Biblioteks H.O. Lange Forskningsformidlingspris, opkaldt efter Det Kongelige Biblioteks
navnkundige overbibliotekar 1901-1924, der
blev indstiftet i år 2000 som ”en hæderspris, der gives for fremragende formidling
af forskning inden for de humanistiske eller
samfundsvidenskabelige fag eller undtagelsesvis inden for naturvidenskab.” (Statutter
for H.O. Lange-Prisen § 1). Prisen gik for
første gang til en forsker ved Det Kongelige
Bibliotek, nemlig etnologen og historikeren,
seniorforsker, dr.phil. Palle O. Christiansen,
Dansk Folkemindesamling, for værket De
forsvundne. Hedens sidste Fortællere, et i form
og udstyr tillige meget smukt og rigt illustre-

H.O. Lange-prisen 2012, der
blev uddelt den 30. januar
2013. Prisen gik for første gang
til en forsker ved Det Kongelige
Bibliotek, nemlig etnologen og
historikeren, seniorforsker, dr.phil.
Palle O. Christiansen for værket
”De forsvundne. Hedens sidste
Fortællere”. Tidligere udenrigsog kulturminister, dr.phil. Per Stig
Møller afholdt prismotiveringstalen og overrakte prisen.
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ret værk, der udkom på Gads Forlag i 2011.
Prismotiveringen, der blev givet af tidligere
udenrigs- og kulturminister, dr.phil. Per Stig
Møller, kan sammen med prismodtagerens
egen takketale læses i nr. 1 af bibliotekets
kultur- og forskningsformidlingstidsskrift
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek fra 2013.
Den 9. december overrakte kulturminister
Marianne Jelved Kulturministeriets nye
forskningspris, Julius Bomholt Prisen, der i

Og formanden for Kulturministeriets
Forskningsudvalg, professor Anne-Marie
Mai, sagde i sin motiveringstale bl.a.: ”Der
er tale om et enestående forskningsarbejde,
der rekonstruerer den korrespondance, som
Werner Best foranstaltede afbrændt efter
ordre i april 1945.”

2013 uddeltes for 2. gang, til forskningschef ved Det Kongelige Bibliotek, dr.phil.
John T. Lauridsen, for storværket i 10 bind:
Werner Bests korrespondance med Auswärtiges
Amt og andre tyske akter vedrørende besættelsen
af Danmark 1942-1945.1 Værket er udgivet i
en delvist dobbeltsproget dansk/tysk udgave
på Museum Tusculanums Forlag som nr.
43 i Det Kongelige Biblioteks efterhånden
ganske omfattende skriftserie Danish Humanist Texts and Studies. Julius Bomholt Prisen
tildeles for forskning af højeste kvalitet som
anerkendelse af en fremragende forskningsindsats. Prisen er indstiftet af Kulturministeriet og navngivet efter Danmarks første
kulturminister, Julius Bomholt. I 2013 omfattede Julius Bomholt Prisen en ny medalje
i bronze skabt af billedkunstner Morten
Stræde.
Kulturminister Marianne Jelved sagde ved
overrækkelsen: ”Det er mig en stor glæde
at overrække Julius Bomholt Prisen 2013
til John T. Lauridsen for hans imponerende
forskning i en afgørende periode i dansk
1 Se undertegnedes fokusartikel ”Centrale kilder til den
tyske besættelsespolitik i Danmark”, Årsberetning 2012,
ss. 126-32 med videre henvisninger til bibliografier, kildeudgaver og forskning.

Københavns Universitets
Biblioteksservice (KUBIS)
Med virkning fra 1. januar 2013 blev
KUBIS-organisationen i henhold til aftalen
af 20. december 2012 med Københavns
Universitet2 gjort permanent og skulle
således implementeres i 2013. Den vigtigste
nydannelse i forhold til KUBIS1-aftalen er
skabelsen af KUBIS’ Biblioteksudvalg. Det
har universitetsdirektøren som formand, og
det er derudover sammensat af ledelsesrepræsentanter for fakulteterne, studenter- og
personalerepræsentanter og naturligvis universitetsbibliotekaren.
Formålet med Biblioteksudvalget er dobbelt:
på den ene side gør KUBIS-konstruktionen
det nødvendigt at sikre, at Københavns
Universitets fokus på biblioteket som en
vital serviceinstitution fastholdes i rimeligt
omfang. Forudsætningen herfor er, at interessenterne tillægges en rimelig indflydelse
på KUBIS’ udvikling og forudsætningerne
for denne, herunder ressourceanvendelsen.
På den anden side beholder de to institutionelle parter naturligvis hver deres beslutningskompetence vedrørende deres egne
økonomiske ressourcer, men efter årets to
2 Se hhv. forord og fokusartikel i Årsberetning 2012, s. 5f.
og ss. 138-40.
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historie. De 10 bind er en gave til dansk
historieforskning, som gør os klogere på en
række spørgsmål, der har betydning for vores
forståelse af besættelsestiden i Danmark.”

Den 9. december overrakte
kulturminister Marianne Jelved
Kulturministeriets nye forskningspris, Julius Bomholt Prisen,
der i 2013 uddeltes for anden
gang, til forskningschef ved Det
Kongelige Bibliotek, dr.phil. John
T. Lauridsen, for storværket i 10
bind: ”Werner Bests korrespondance med Auswärtiges Amt og
andre tyske akter vedrørende
besættelsen af Danmark 19421945”.
Foto: Martin Thorup Nielsen

heraf:
307.766 hjemlån m.m.
104.180 fotokopier og
fotografier
32.211 institutlån Københavns Universitet
81.142 læsesalslån
3.346.549 elektroniske lån af
bibliotekets egne
ressourcer
5.937.440 elektroniske lån af
licensbelagte ressourcer
2012
7.909.089 udlån i alt
heraf:
290.479 hjemlån m.m.
104.910 fotokopier og
fotografier
29.011 institutlån Kbhvns
Univ.
95.160 læsesalslån
7.389.529 elektroniske lån
Benyttelse:
2013
33.965 aktive lånere i REX
56.567 aktive brugere i
brugerbasen
257.825 forespørgsler (basal
vejledning)
1.371.062 besøgende på
betjeningsstederne,
i alt
4.940.906 besøg på bibliotekets website, i alt
2012
33.681 aktive lånere i REX
194.147 forespørgsler (basal
vejledning)
1.305.092 besøgende på
betjeningsstederne,
i alt
4.357.779 besøg på bibliotekets website, i alt
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NØGLETAL FOR DET
KONGELIGE BIBLIOTEK
2013
2013
9.809.288 udlån i alt

møder i Biblioteksudvalget står det klart, at
udvalget ønsker at have en vigtig funktion
på det strategiske og servicepolitiske niveau
og at være en aktiv part i idéudviklingen
og beslutningsprocesserne. Set ud fra Det
Kongelige Biblioteks synsvinkel er det
glædeligt, for det er og har altid været vigtigt
for biblioteket som universitetsbibliotek, at
Københavns Universitet også engagerede sig
i og tog medansvar for den fælles biblioteksudvikling. Og det har det af og til skortet
på før fusionerne og indgåelsen af KUBISaftalen.
Ny strategi
Siden aftalens indgåelse har KUBIS udarbejdet en strategi, der revideres hvert tredje år.
Det er nødvendigt med et så forholdsvis kort
perspektiv, for tingene ændrer sig hurtigt
i disse år. F.eks. forekom e-bøger ikke i den
seneste strategi fra 2010! Men de er så til
gengæld kommet ind i den nye for 20142016.
Et andet nyt tema i strategien vedrører det
berigede studiemiljø. I den foregående periode
er det fysiske studiemiljø ved KUBIS-bibliotekerne udbygget til maksimal kapacitet
inden for de bygningsmæssige rammer.
Det rummer dog kun få af de grupperum,
som de studerende i højere og højere grad
efterspørger. I den kommende periode vil
KUBIS satse på berigelse af studiemiljøerne
i retning af de såkaldte learning commons eller
information commons, der kendes fra udlandet,
med state-of-the-art-teknologi og ”smarte”
faciliteter i studiemiljøerne som støtte for
læring i studiegrupper.
KUBIS-strategien skal selvfølgelig stemme
overens både med Det Kongelige Biblioteks
samlede strategi og med Københavns Universitets, og det er i den nye strategi eksplicit
nævnt hvordan.
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Brugerundersøgelse
I 2013 gennemførtes en ny omfattende
brugerundersøgelse med deltagelse af 4.509
respondenter. I fem kategorier af tilfredshed
svarede 1 pct. ”meget dårlig”, 3 pct. ”dårlig”,
55 pct. ”god” og 43 pct. ”meget god”, dvs.
en tilfredsprocent på 97 pct., der ligger markant over målet på 80 pct. Resultatet er et
par procentpoint bedre end den foregående
undersøgelse i 2011. Tilfredshedsprocenten
var nogenlunde den samme fordelt på fakulteter og brugergrupper.
Berigelse af studiemiljøet
Københavns Universitetsbibliotek har i de
foregående år arbejdet intenst med at udvide
studiemiljøet så meget, som bygningskapaciteten tillader. Det er indrettet så brugervenligt som muligt, og der er etableret ret lange
åbningstider, herunder weekendåbning og
aftenåbning. Det Samfundsvidenskabelige
Fakultetsbibliotek har kun lukket tre dage
om året, nemlig nytårsdag, 1. påskedag og
1. juledag. De studerende har taget godt
imod de nye studiemiljøer, og i en nylig
universitetsundersøgelse blev Det Natur- og
Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek
betegnet som stedet med det bedste studiemiljø på universitetet. Det Kongelige
Bibliotek har i dag med 2.428 læsepladser
mere end fjerdedel af den samlede læsepladskapacitet i landets forsknings-, fag- og
uddannelsesbiblioteker.
Nationalbiblioteket
Ultimo oktober pensioneredes vicedirektør,
cand.mag. Steen Bille Larsen efter 40 år i
Det Kongelige Biblioteks tjeneste, heraf 25
som vicedirektør og senere nationalbibliotekschef. Han afløstes den 1. november som
nationalbibliotekschef af cand.scient.bibl.
Pernille Drost. Jeg skal her på Det Kongelige Biblioteks og egne vegne udtrykke en
varm tak og stor anerkendelse af Steen Bille

FOR ORD
Larsens enorme og betydningsfulde indsats
gennem mere end 40 år.
Adgang til de statslige netpublikationer
fra Netarkivet via Det Administrative
Bibliotek
Siden 2005 har Det Kongelige Bibliotek i
samarbejde med Statsbiblioteket indsamlet
mere end 420 TB materiale, svarende til
42.000 hyldekilometer papirbøger, til det
nationale Netarkiv, som indtil nu kun har
været tilgængeligt for forskere. I 2013 blev
det blandt andet med økonomisk støtte
fra DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek) muligt via Det Administrative Bibliotek at give fri adgang til statens
netpublikationer, indsamlet og arkiveret i
Netarkivet.3 Projektet er et af de første, som
benytter sig af den nye nationale infrastruktur, DanPID, hvor unikke digitale objekter
kan tildeles en permanent identifikation
3 Se fokusartiklen ”De døde links, der blev vakt til live
igen! DAB-arkivet over statslige, digitale publikationer” i
denne beretning.

(ID), så de kan refereres til og genfindes over
tid. Forhåbentligt kan dette være med til at
bane vejen for, at der kan gives yderligere
adgang til materiale i Netarkivet.
Privatarkiver i den digitale verden –
MyArchive
2013 blev også året, hvor Nationalbiblioteket
efter en flerårlig planlægning lancerede infrastrukturen til det fremtidige digitale brevog dokumentarkiv, MyArchive, hvor private
arkivskabere kan deponere og selv ordne
digitalt arkivmateriale, der sidenhen som
donation kan overdrages til Det Kongelige
Bibliotek. Biblioteket sikrer derved materialets bevaring og tilgængelighed i henhold
til de aftaler, der træffes med hver enkelt
arkivskaber.
Med oprettelsen af denne nye tjeneste er
Det Kongelige Bibliotek i front med at løse
et problem, der længe har naget verdens
nationalbiblioteker: Hvordan sikrer man,
at det kulturhistoriske kildemateriale, som
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Det Kongelige Biblioteks direktion pr. 1. november 2013 (fra
venstre): administrationschef
Bodil Henriksen, udviklingschef
Birte Christensen-Dalsgaard,
direktør Erland Kolding Nielsen,
nationalbibliotekar Pernille
Drost og universitetsbibliotekar
Michael Cotta-Schønberg.
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siden renæssancen har været båret og bevaret
af breve og andre dokumenter, skrevet på
papir, men som i dag sendes over internettet og ofte forsvinder, kan blive bevaret for
eftertiden? Hvordan bevarer man med andre
ord nutidens og fremtidens digitalt fødte
private personarkiver?
De arkivskabere, tjenesten først og fremmest er rettet imod, er danske forfattere,
forskere, kunstnere og kulturpersonligheder
i bred forstand. Tjenesten vil dog også stå til
rådighed for private foreninger og institutioner inden for kulturområdet. I december gik
der brev og mails ud til samtlige rektorer og
dekaner på universiteterne og til alle forskningsinstitutionschefer, hvor vi orienterede
om tjenesten og anmodede dem om at gøre
opmærksom på betydningen af indsamlingen
af digitale privatarkiver for fremtidig forskning og kultur.
Projektet fik omfattende omtale i DR2’s
Deadline den 22. december, hvor forskningsbibliotekar Bruno Svindborg blev
interviewet om arkivet, og i en lang række
avisartikler omkring nytår.4
Digitaliseringsaktiviteter
Brugerbasen
En meget stor opgave i det forgangne år har
været en gennemgribende fornyelse af Det
Kongelige Biblioteks database over registrerede lånere, Brugerbasen, der i udgangspunktet omfattede flere hundrede tusinde gamle
og nye brugere. Projektet begyndte ud fra et
ønske om differentieret adgang til brugerbasen,
men kom hurtigt til også at omfatte sikkerheden omkring brugernes log-in via REX,
samt måden biblioteket i den sammenhæng
opbevarer personfølsomme data på. Der
4 På MyArchive-tjenestens hjemmeside, <www.kb.dk/
myarchive>, kan man læse mere om tjenesten, dens baggrund og funktionalitet. Dér findes også links til aftalevilkår
etc. og opsætningsvejledninger, herunder på YouTube.
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måtte udformes en ny passwordpolitik, der
kort fortalt betyder, at brugerne fremover
skal bruge en sikrere web-adgangskode frem
for de gammelkendte pin-koder. I brugerbasen gemmes disse nu krypteret, hvilket
betyder, at brugernes identitet er sikker, selv
hvis nogen tiltvinger sig adgang til selve
databasen.
Danmark set fra luften – før Google
I november 2013 afsluttedes første fase af
det store nationale retrodigitaliseringsprojekt
over luftfotografier fra det 20. århundrede,
Danmark set fra luften – før Google.5 Knap
226.000 billeder over Fyn med omliggende øer, heraf 42.000 lodfotos blev det til
i denne fase, og lige før jul havde brugerne
gennem en omfattende crowdsourcingproces
været inde i basen, verificeret placeringen af
og i øvrigt kommenteret ca. 85 pct. af alle de
indlagte billeder. Det er foreløbig Danmarks
største succes med crowdsourcing uden for
arkivvæsenet. Det svarer til en arbejdsindsats
på ca. 10 årsværk.
Den 27. november åbnedes i samarbejde
med Bornholms Regionskommune for adgang til de første knap 13.000 luftfotos (ud
af i alt 40.000) fra Bornholm. På mindre end
fire uger var mere 46 pct. af disse præcist
placeret af brugerne.
Hack4DK
2013 bød på den anden Hack4DK-event,
hvor de store kulturarvsinstitutioner inviterede alle med lyst til at arbejde med data
fra kulturarven indenfor. I en omtale op til
arrangementet skrev Gameplay-online: ”Kulturarven er ikke bare skabt til at være lukket
inde i montrer og skabe rundt omkring på
landets kulturinstitutioner. Hvis det står til
arrangementet Hack4DK, så skal kulturarven
5 Se fokusartiklen ”Luftfotoportalen Danmark set fra luften åbnet”, Årsberetning 2012, ss. 65-71, og fokusartiklen
”Udviklingen i crowdsourcing” i denne beretning.

Bag denne hackaton stod ud over Det Kongelige Bibliotek, Danmarks Radio, Det Danske
Filminstitut, Kulturstyrelsen, Nationalmuseet,
Statens Arkiver, Statens Museum for Kunst samt
Meaning Making Experience. I 2013 var arrangementet udvidet til også at omfatte Aarhus.
I København foregik Ignite-sessionen i en
fyldt Blixen-sal på Det Kongelige Bibliotek,
hvorefter arrangementet fortsatte i festsalen
på Nationalmuseet. Der deltog ca. 50 mennesker og desuden op imod 30 fra Aarhus.
Arrangementet var godt forberedt, og mange
spændende datasæt blevet fundet og præsenteret. Data spændte vidt, fra Det Kongelige
Biblioteks danske luftfotos over Nationalmuseets billedsamlinger til Politiets registerblade
over folks flytninger i København. Hack4DK
er et godt eksempel på, at giver man sine
data fri, kan der tiltrækkes innovative ildsjæle,
som synes, det er sjovt at arbejde med denne
kulturarv, det være sig historiske kortdata,
metadata om film, data om fredede bygninger, billeder fra kunstmuseer eller luftfotos.
Resultatet er spændende prototyper, som
kan inspirere kulturarvsinstitutionerne, men
mindst ligeså vigtigt er det, at unge mennesker får øjnene op for, at interessante
kulturdata er frit tilgængelige, og at kulturinstitutionerne gerne byder dem indenfor.
Forskning
I 2013 havde ordningen med tilknyttede/
domicilerede forskere under Forskningsafdelingen 20-års jubilæum. Ordningen
begyndte i 1994 og var de første år mindre
formaliseret, men fra 1999 figurerer ordningen i Det Kongelige Biblioteks årsberetninger, og domicilering kræver nu en særlig

aftale. I 2013 omfattes omkring 30 personer
af ordningen fordelt primært inden for de
humanistiske fagområder. Der er blandt
andre fire kunsthistorikere, fire musikforskere, fire historikere og adskillige litteraturhistorikere. Ordningen har en stor værdi for
Det Kongelige Bibliotek og bidrager med
et stort og værdifuldt netværk i den danske
forskningsverden og naturligvis et styrket
forskningsmiljø ved institutionen.
Den anden af tre internationale forskningskonferencer finansieret af de i 2011-2012
modtagne matchfondsmidler fra globaliseringspuljen løb af stablen i oktober i
form af Det 2. internationale Guaman Poma
Kollokvium,6 med udgangspunkt i det
berømteste endnu eksisterende håndskrift
fra den tidlige kolonitid i Sydamerika, den
peruvianske indianer Felipe Guaman Poma
de Ayala’s Nueva corónica y buen gobierno (En
ny krønike og om god regering), renskrevet i
1615, som efter al sandsynlighed har været i
Det Kongelige Biblioteks eje siden Frederik
III’s tid i anden halvdel af det 17. århundrede. Håndskriftet, der først blev kendt i den
internationale forskningsverden i 1908, har
siden været genstand for en intens udgivelses- og forskningsindsats, i de seneste årtier
også fra Det Kongelige Bibliotek selv.
Kulturområdet
Kulturafdelingen har i det forløbne år som
sædvanlig stået for en lang række udstillinger, herunder i relation til både bibliotekets
funktioner som Danmarks Bogmuseum, Det
Nationale Fotomuseum og som Danmarks
de facto litteratur- eller forfattermuseum,
sidstnævnte med en i henseende til idé og
design nybrydende udstilling om Søren
Kierkegaard i anledning af hans 200-års fødselsdag.7 Ligeledes har der været mange fine
6 Konferencen var organiseret af chefkonsulent, cand.mag.
Ivan Boserup, se fokusartiklen i denne beretning.
7 Se fokusartiklen i denne beretning.
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hackes, pilles fra hinanden og sættes sammen
på nye måder, som tjenester, applikationer
eller spil, som tager de rå data fra de danske
kulturinstitutioner og kombinerer dem på
en ny måde.”

FOR ORD

arrangementer i regi af International Forfatterscene og StudentsOnly!
Et 125-års jubilæum – Forening for
Boghaandværk
I 2013 kunne den ærværdige Forening for
Boghaandværk fejre sit 125-års jubilæum.
Foreningen blev stiftet den 26. februar 1888
med det formål at udbrede kendskab til bogens fremstilling samt at fremme kvaliteten
med hensyn til form, funktion og udførelse.
Dette er fortsat foreningens formål.
Et sådant jubilæum kunne naturligvis ikke
fejres uden deltagelse af landets Nationalbibliotek, der jo har den særlige opgave i museumssystemet at være Danmarks Bogmuseum.
Det skete blandt andet gennem en særlig
jubilæumsudstilling med et nutidigt tilbageblik over dansk boghistorie, således som det
er sket ved tidligere jubilæer. Men denne
gang fejrede Det Kongelige Bibliotek jubilæet med hele to udstillinger, den ene med
titlen Dansk Bogkunst. Højdepunkter gennem
seks århundreder, dvs. den fysiske bogs historie
og udvikling gennem næsten 600 år som
tema, den anden med titlen Kunst på Bogen
om bøgers funktion som medie for en særlig
kunstart i det 19. og begyndelsen af det 20.
århundrede, fra opfindelsen af det dekorerede bogbind eller det illustrerede bogomslag
omkring 1820 til efter Første Verdenskrig.
Sidst, Det Kongelige Bibliotek var involveret i en udstilling af den første kategori, var
i øvrigt ved foreningens 60-års jubilæum i
1948, og en udstilling af bøgernes omslag og
omslagsillustrationer har så vidt vides aldrig
før været vist i Danmark. Udstillingerne blev
åbnet af kulturminister Marianne Jelved. 8
Anledningen til den anden udstilling var,
at Det Kongelige Bibliotek med støtte fra
Carlsbergfondet kunne udgive et stort værk,
8 Se fokusartiklen i denne beretning.
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det første i sin art, af tidligere forskningsbibliotekar Harald Ilsøe med titlen De gamle
bogomslag.9 Harald Ilsøe, uden tvivl den
største nulevende bog- og bibliotekshistoriker, fyldte 80 år i januar, og årets udgave af
Det Kongelige Biblioteks store videnskabelige årbog Fund og Forskning i Det Kongelige
Biblioteks Samlinger var tillige et festskrift for
at markere hans omfattende og ofte banebrydende forskning og formidling inden for
bog-, biblioteks-, kultur- og videnskabshistorie gennem 50 år. Som bog- og illustrationshistorisk udstilling var udstillingen
også ny i den forstand, at der ikke var tale
om en traditionel montreudstilling, men en
vægudstilling inspireret i form og metode af
kunstudstillinger.
Dansk-Jødisk Museum i Galejsalen
Som noget nyt har Det Kongelige Bibliotek i 2013-14 stillet Galejsalen fra 1604 i
Holm-bygningen til rådighed for vor nabo
og lejer, Dansk-Jødisk Museum til særudstillingen Hjem – en særudstilling om eftervirkningen af krig og forfølgelse om de danske jøders
hjemkomst efter flugten i 1943 og eksilet i
Sverige indtil maj 1945. Museet har designet
en usædvanlig udstilling, som levendegør
Galejsalen på en både smuk, usædvanlig og
velfungerende måde.
Kiel-traktaten 1814
Den 14. januar var det 200-årsdagen for
freden i Kiel 1814 imellem Danmark-Norge
på den ene side og England og Sverige på
den anden, som dels afsluttede Danmarks
alliance med Napoleon og krigen med England, dels resulterede i afståelsen af Norge,
det største territorielle tab i Danmarks
9 Harald Ilsøe: De gamle bogomslag. 610 dekorerede
danske bogomslag fra ca. 1820 til 1920 afbildet og præsenteret af Harald Ilsøe. Det Kongelige Bibliotek: Museum
Tusculanums Forlag, 2013, 260 s. Fol. (Danish Humanist
Texts and Studies, vol. 44). ISBN 978-87-635-3045-3. Kr.
398,-

historie. I Rigsarkivet ligger i henhold til
den folkeretslige praksis det eksemplar, som
Sveriges konge Karl XIII underskrev, mens
det af Frederik VI underskrevne eksemplar
naturligvis opbevares i det svenske udenrigsministeriums arkiv i Stockholm, hvilket vil
sige, at staten Norge i sagens natur aldrig har
haft noget eksemplar af dette for Norge så
afgørende dokument.
I 2013 har Bevaringsafdelingen efter bestilling
fra det norske Storting fremstillet en nøjagtig
faksimilekopi i fuld størrelse, dvs. storfolio,
af den originale fredstraktat. Det har været
en højest usædvanlig opgave, som krævede
særlig ekspertise på en lang række områder,
også ud over, hvad der kræves i den daglige
bevarings- og restaureringsvirksomhed.
Bevaringsafdelingen og en række underleverandører har skullet mestre gamle

Kalligrafen, sølvkorpussmeden, gravøren,
tekstilkonservatoren og den moderne 3Dscanning har alle bidraget til opgaven, og
Bevaringsafdelingen har selv ekspertisen på
pergamentfremstilling, indbinding og æske.
Det har været et helt enestående projekt,
og det er både en stor ære og fornøjelse, at
Det Kongelige Bibliotek har fået og kunnet
udføre en sådan opgave ved sine dygtige
medarbejdere. Jeg fik for nogle måneder
siden forevist det færdige arbejde, og jeg har
sjældent været så imponeret over, hvad Det
Kongelige Bibliotek også kan præstere. Den
7. januar præsenterede konservator Marianne Lund Petersen resultatet ved et seminar
i Stortinget i Oslo.
Afslutning
Dette var, hvad jeg indledningsvis har valgt
at bringe i år. Uddybninger, statistik og andre ting følger nedenfor i løbende beretninger, i fokusartikler og oversigter.
Det Kongelige Bibliotek har mange samarbejdspartnere, netværk og medspillere.
Som tidligere har vi i 2013 nydt omfattende
støtte fra mange fonde og sponsorer. Mange
ting kunne ikke gennemføres uden disse
samarbejder og denne støtte. Hjertelig tak!
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håndværksteknikker som fremstilling af
skrivepergament, kalligrafering af teksten
med jerngallusblæk og fjerpen, fremstilling
af possementsnor, dvs. kvaster og snor, hvor
der også indgår guldbelagt sølv, fremstilling
af sølvkapsel med indgravering af tekst til
seglet, der oprindelig blev fremstillet af voks,
indfarvning af silkevelour og silke, fletning af
possementsnoren, indbinding og montering
af seglet og æske til hele herligheden.

Kalligraf David Frank kopierer
teksten fra den originale Kieltraktat over på nyt skrivepergament med en fjerpen.
Foto: Bevaringsafdelingen

spons ore ring

FOKUS
Sponsorering, fondsstøtte og
partnerskaber
Af direktør Erland Kolding Nielsen
Det Kongelige Bibliotek retter en varm
tak til følgende sponsorer, fonde, institutioner, virksomheder og private for
engageret samarbejde i 2013:*
15. Juni Fonden:
• Støtte til erhvervelsen af manuskriptet
til Aristokratisk radikalisme af Georg
Brandes
• Støtte til udstillingen Krigens spor –
Fotografier fra 1864. Det Nationale
Fotomuseum
• Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs
forskningsprojekt om kunstmaleren
Edvard Weie. Forskningsafdelingen
Den Amerikanske Ambassade:
• International Forfatterscene. Arrangementet Love, Faith, Choice i forbindelse
med Søren Kierkegaard-fejringen
• Students Only! Arrangementet The Art
of Storytelling
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal:
• Fortsat støtte til digitalisering og registrering af bladtegninger. Museet for
Dansk Bladtegning
• Fortsat drift og publikationsstøtte til
Carl Nielsen Brevudgaven
• Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt
mellem DR, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015
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Augustinus Fonden:
• Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt
mellem DR, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015
• Koncert med DiamantEnsemblet og
gæstesolist, den amerikanske violinist
Sarah Chang i Dronningesalen
• Overførsel af den digitale udgave
af Søren Kierkegaards Samlede Skrifter
<www.sks.dk> til Det Kongelige
Biblioteks platform
• Fortsat støtte til forskningsstipendiat, cand.mag. Morten Møllers
forskningsprojekt “Med hilsner fra
Moskva”. Forskningsafdelingen
• Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs
forskningsprojekt om kunstmaleren
Edvard Weie. Forskningsafdelingen
Beckett-Fonden:
• DiamantEnsemblets koncertvirksomhed i Dronningesalen
• Fortsat drift og publikationsstøtte til
Carl Nielsen Brevudgaven
• Fortsat støtte til seniorforsker, mag.art.
Elisabeth Fabritius’ udgave af kunstnerparret Anna og Michael Anchers
breve og fotografier. Forskningsafdelingen
• Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs
forskningsprojekt om Edvard Weie.
Forskningsafdelingen
• International Forfatterscene. Arrangementet Love, Faith, Choise i forbindelse med Søren Kierkegaard-fejringen
• Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt
mellem DR, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015

Canon Danmark:
• Støtte til udstillingen Krigens spor –
Fotografier fra 1864. Det Nationale
Fotomuseum
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens
Legat:
• Fortsat drift og publikationsstøtte til
Carl Nielsen Brevudgaven
• Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt
mellem DR, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015
Carlsbergfondet:
• Trykning og udgivelse af japanske
og koreanske håndskrifter og sjældne
trykte bøger i Catalogue of Oriental
Manuscripts in Danish Collections, vol.
10 (COMDC). Orientalsk samling
• Støtte til mag.art. Lisbeth Ahlgren
Jensens forskningsprojekt om musikhistorikeren Hortense Panum og musikvidenskaben. Forskningsafdelingen
• Udgivelse af trafikminister Gunnar
Larsens dagbøger 1941-43, redigeret af forskningschef, dr.phil. John T.
Lauridsen i samarbejde med universitetslektor, ph.d. Joachim Lund.
Forskningsafdelingen
• Fortsat støtte til dr.phil. Lise BuskJensens forskningsprojekt om det 20.
århundredes kvindelige dannelsesroman. Forskningsafdelingen
• Fortsat støtte til tidl. museumsdirektør,
mag.art. Mette Bligaards forsknings-

projekt “Arkitekternes fotografier”.
Forskningsafdelingen
• Fortsat støtte til forskningsstipendiat,
cand.mag. Morten Møllers forskningsprojekt om forfatteren Børge
Houmann. Forskningsafdelingen
• Fortsat støtte til ph.d. Badeloch Vera
Noldus’ forskningsprojekt om arkitekten Philip de Lange. Forskningsafdelingen
• Fortsat støtte til forlagsdirektør, lic.
phil. Marianne Alenius’ forskningsprojekt Feminae Doctae. Nordens
internationale, intellektuelle kvinder
1500-1800. Forskningsafdelingen
Copenhagen Admiral Hotel:
• Hotelophold i forbindelse med
udenlandske forfatteres deltagelse på
International Forfatterscene
Danmarks Radio:
• Mediepartner for DiamantEnsemblet
(DR P2)
• Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt
mellem DR, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015
Det Strategiske Forskningsråd
• Støtte til forsker, ph.d. Marianne
Holm Pedersens forskningsprojekt
om lokal praksis og inklusion blandt
unge og deres forældre i Valby
Dronning Margrethes og Prins Henriks
Fond:
• Støtte til udstillingen Krigens spor –
Fotografier fra 1864. Det Nationale
Fotomuseum
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Bornholms Regionskommune:
• Danmark set fra luften – før Google.
Støtte til digitalisering af luftfotos
over Bornholm
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Ernst B. Sunds Fond:
• Udstillingen Fra 1. række – teatertegninger gennem 100 år. Museet for
Dansk Bladtegning
Europakommissionens CIP-program:
• Digitalisering af danske samtidige
bøger, småtryk og fotografier fra og
om Første Verdenskrig til projektet
Europeana Collections 1914-1918 med
henblik på en fælles europæisk portal
i Europeana medio 2014
Foreningen Kulturnatten i København:
• Afholdelse af arrangementer under
Kulturnatten i Det Kongelige Bibliotek
Gangstedfonden:
• Fortsat drift og publikationsstøtte til
Carl Nielsen Brevudgaven
G.E.C. Gads Fond:
• Uddeling af den 13. H.O. Lange-Pris,
Det Kongelige Biblioteks og G.E.C.
Gads Fonds forskningsformidlingspris
på 50.000 kr.
Gyldendal:
• Støtte til Det Humanistiske Fakultetsbiblioteks forfatterarrangementer i
liT.house
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse:
• Støtte til udgivelse af Den smilende
kamæleon. Karl Larsen (1860-1931).
Digter, journalist, militarist af forskningsbibliotekar, cand.phil. Jesper
Düring Jørgensen
• Støtte til bogudgivelse i forbindelse
med udstillingen Fra 1. række – teatertegninger gennem 100 år
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Jurisch’ Legat:
• Erhvervelse af forfatteren Carl Erik
Soyas scrapbøger
Jyllands-Postens Fond:
• Digitalisering af Poul Erik Poulsens
bladtegninger
Knud Højgaards Fond:
• DiamantEnsemblets koncertvirksomhed i Dronningesalen
• Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt
mellem DR, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015
Kompetencesekretariatet (APU):
• Udvikling af kompetencer til forvaltning af det digitale bibliotek
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks
Fond:
• International koncertserie i Dronningesalen
• Støtte til udgivelse i forbindelse med
udstillingen Fra 1. række – teatertegninger gennem 100 år
• Støtte til bogudgivelse af Evald Tang
Kristensens Jylland af seniorforsker,
dr.phil. Palle O. Christiansen
Kristeligt Dagblad:
• Støtte til International Forfatterscene
Kulturministeriet: Danske Spil-midlerne:
• Driftsstøtte til Dansk Center for Musikudgivelse
Kulturministeriets Forskningspulje:
• Fortsat støtte til forskningsbibliotekar,
ph.d. Anders Toftgaards forskningsprojekt Spot på tryk. Mazarinader i Det

•
•

•

Kulturministeriets ph.d.-pulje:
• Fortsat støtte til cand.scient.soc. Stig
Roar Svenningsens ph.d.-stipendium
i kartografi. Nationalsamlingsafdelingen
Kulturministeriet, UMTS-midler til digitalisering af kulturarven:
• Igangsættelse af Danmarks Breve. Den
Nationale Brevdatabase
Kulturstyrelsen, Den digitale pulje:
• Danmark set fra luften – før Google. Den
nationale portal for luftfotografier
Kulturstyrelsen, Litteratur- og personudvekslingspuljen:
• Arrangementer på International Forfatterscene

Lillian og Dan Finks Fond:
• Støtte til udgivelse af Evald Tang Kristensens Jylland af seniorforsker, dr.phil.
Palle O. Christiansen
• Støtte til udgivelse af Den smilende
kamæleon. Karl Larsen (1860-1931).
Digter, journalist, militarist af forskningsbibliotekar, cand.phil. Jesper
Düring Jørgensen
• Støtte til udgivelse af disputatsen
Kulturradikalismens musik af universitetslektor, ph.d. Michael Fjeldsøe
Lasson Andersens Fond:
• Støtte til bogudgivelse i forbindelse
med udstillingen Fra 1. række – teatertegninger gennem 100 år
Lundbeckfonden:
• Forskningsprofessorat ved Dansk
Center for Musikudgivelse
Magister Jürgen Balzers Fond:
• Støtte til udgivelse af disputatsen
Kulturradikalismens musik af universitetslektor, ph.d. Michael Fjeldsøe
Montana Møbler A/S:
• Udbygning af Skatte i Det Kongelige
Bibliotek i Den Sorte Diamant
Den Norske Ambassade:
• Koncert med Oslo Camerata
• Koncert med Oslo Kammerkor
Novo Nordisk Fonden
• Fortsat støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs forskningsprojekt om kunstmaleren Edvard Weie. Forskningsafdelingen
• Støtte til mag.art. Hanne Abildgaards
forskningsprojekt om “Barbermale-
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Kongelige Biblioteks samlinger. Nationalsamlingsafdelingen
Fortsat støtte til ph.d. Kirstine Munks
forskningsprojekt Jeg ved ikke hvorfor,
men det virker. Nationalsamlingsafdelingen
Støtte til ph.d. Eld Zieraus forskningsprojekt Model for distribueret
digital bevaring. Digital Bevaring
Støtte til projektforsker, mag.art. Lene
Halskov Hansens forskningsprojekt På
godt og ondt – humor og skæmt hos den
danske almue i 1800-tallet. Nationalsamlingsafdelingen
Støtte til forskningsbibliotekar, ph.d.
Mette Kia Krabbe Meyers forskningsprojekt På flugt fra krigen: Ingeborg
Stemanns dokumentation af russiske
krigsfanger i Danmark under Første Verdenskrig. Nationalsamlingsafdelingen
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ren” John Christensen. Forskningsafdelingen

Saxo.com:
• Støtte til udstillingen Digterportrætter

Ny Carlsbergfondet:
• Erhvervelse af Pia Arkes fotografier til
Det Nationale Fotomuseum
• Erhvervelse af Erik Werners bladtegninger til Museet for Dansk Bladtegning

Siemens Danmark A/S:
• Sponsor for DiamantEnsemblets koncertvirksomhed i Dronningesalen
• Hovedsponsor for Det Kongelige
Biblioteks studenterklub Students
Only!

Den Obelske Familiefond
• Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs
forskningsprojekt om kunstmaleren
Edvard Weie. Forskningsafdelingen

Sonning-Fonden:
• Støtte til udgivelse af disputatsen
Kulturradikalismens musik af universitetslektor, ph.d. Michael Fjeldsøe

Oticon Fonden:
• DiamantEnsemblets koncertvirksomhed i Dronningesalen
• Støtte til udgivelse af disputatsen
Kulturradikalismens musik af universitetslektor, ph.d. Michael Fjeldsøe

Summerbird A/S:
• International Forfatterscenes arrangementer
• Diamantklubben, Det Kongelige Biblioteks kulturklub

Politiken-Fonden:
• Udstillingen Fra 1. række – teatertegninger gennem 100 år. Museet for
Dansk Bladtegning
• Mindeudstilling om tegneren Des
Asmussen. Museet for Dansk Bladtegning
Pressefotografforbundet:
• Udstillingen Krigens spor – Fotografier
fra 1864. Det Nationale Fotomuseum
Realdania:
• Fortsat støtte til ph.d. Badeloch Vera
Noldus’ forskningsprojekt om arkitekten Philip de Lange. Forskningsafdelingen
Restaurant søren k:
• Service, rådgivning og servering ved
udvalgte kulturaktiviteter
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Statens Kunstfond,Tonekunstudvalget for
Klassisk Musik:
• Komponisthonorar til ny musik i
Atriet, Diamanten
Statens Kunstråd, Det Internationale Billedkunstudvalg:
• Fotoudstilling af Barbara Probst. Det
Nationale Fotomuseum
Statens Kunstråd, Forfattercentrum:
• De unge og de tunge – arrangementer i
café øieblikket
• Støtte til Det Humanistiske Fakultetsbiblioteks forfatterarrangementer i liT.
house
Statens Kunstråd, Koncertvirksomhed:
• Koncerter i Dronningesalen 2014

Velux Fonden:
• Fortsat støtte til forskningsstipendiat,
cand.mag. Morten Møllers forskningsprojekt Med hilsner fra Moskva.
Forskningsafdelingen
• Fortsat støtte til forskningsstipendiat,
dr.phil. Niels W. Bruuns bidrag til
Dansk Editionshistorie. Forskningsafdelingen
Videoakademiet.dk:
• Videooptagelser af International Forfatterscene
Weyse Fonden:
• Støtte til forskningsstipendiat, mag.art.
Lisbeth Ahlgren Jensen til revision og
publikation af foredraget Musikalske
institutioner – København i Biedermeier

Wilhelm Hansen Fonden:
• Krig og fred – tre fyraftenskoncerter
med Figura Ensemble
XL Print:
• Støtte til udstillingen Krigens Spor –
Fotografier fra 1864. Det Nationale
Fotomuseum
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond:
• Carl Nielsen International Kammermusikkonkurrence. Fællesprojekt
mellem DR, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Det Kongelige Bibliotek i 2015
• Støtte til dr.phil. Lennart Gottliebs
forskningsprojekt om kunstmaleren
Edvard Weie. Forskningsafdelingen
* Fondsbevillinger, der har karakter af
engangsstøtte, anføres i det år, bevillingen er givet, selvom realiseringen eventuelt først sker i et senere kalenderår,
typisk ved udgivelser og udstillinger.
Flerårige bevillinger anføres i hele
støtteperioden.
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Toyota-Fonden:
• International koncertserie i Dronningesalen
• Udstillingen Fra 1. række – teatertegninger gennem 100 år. Museet for
Dansk Bladtegning
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FOKUS
Den internationale evaluering af
Dansk Center for Musikudgivelse
Af konstitueret centerleder, ph.d. Axel Teich
Geertinger
Dansk Center for Musikudgivelse
(DCM) har i 2013 især gjort sig bemærket ved udgivelsen af Peter Heises
(1830-1879) store opera Drot og Marsk
fra 1878 (se også fokusartiklen herom).
En anden markant begivenhed i året,
dog af mere intern karakter, har været
den eksterne evaluering af DCM’s
hidtidige virke siden centrets oprettelse
i 2009. Evalueringen blev foretaget af et
panel af uvildige eksperter fra ind- og
udland. Panelet fik til opgave at vurdere
dels centrets og de enkelte udgivelsers
faglige og videnskabelige niveau, dels
dets fremtidsperspektiver og udviklingsmuligheder. Evalueringsrapporten
blev afgivet af panelet i februar 2013.
Som et kendetegn for DCM fremhæver rapporten en høj produktivitet
kombineret med et højt videnskabeligt
niveau i nodeudgivelserne. Historisk
set er DCM først og fremmest bygget på erfaringerne fra den samlede
udgave af Carl Nielsens værker, udgivet
af Det Kongelige Bibliotek 1998-2009,
og centeret har til formål at udarbejde
pålidelige nodeudgaver på videnskabeligt grundlag, dog uden på forhånd at
være bundet til nogen bestemt komponists værker. Evalueringsrapporten
konstaterer, at denne centermodel gør
det muligt at udgive nodemateriale fra
et meget bredt repertoire mere eller
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mindre ”on demand”, dvs. på bestilling
fra musiklivet med relativt kort varsel.
Denne funktion er enestående – også på
verdensplan, påpeger rapporten. Det er
da også netop denne konstruktion, som
muliggør en række samarbejdsprojekter,
der udover en kritisk nodeudgave f.eks.
kan omfatte opførelse og indspilning af
et værk.
Et konkret eksempel er DCM’s udgivelse af Paul von Klenaus (1883-1946)
hidtil ukendte 9. symfoni, et stort anlagt
værk fra 1945, som uropførtes af DR
Symfoniorkestret ved en torsdagskoncert i marts 2014 og indspilledes
på det statslige pladeselskab Dacapo.
Samarbejde af denne type maksimerer
effekten af DCM’s arbejde og sikrer
den kortest mulige vej fra forskning til
anvendelse.
Evalueringsrapporten giver endvidere
en række anbefalinger, herunder at en
langsigtet arbejdsplan med fordel kunne
baseres på en generel kortlægning af
behovet for kritiske nodeudgivelser i
Danmark. DCM er derfor i gang med
en sådan kortlægning, som involverer en
lang række af både det udøvende og det
akademiske musiklivs aktører. Kortlægningen skal munde ud i et idékatalog,
som kan inspirere til nye samarbejdsprojekter.
For yderligere at bidrage til at gøre
centrets arbejde transparent, har DCM
i 2013 offentliggjort sine retningslinjer
for nodeudgivelser på <www.kb.dk/
dcm/udgivelser/retningslinjer>
Evalueringspanelets medlemmer:

• Universitetslektor, ph.d. Michael
Fjeldsøe, Københavns Universitet
• Ph.d. Laurent Pugin, meddirektør for
den schweiziske afdeling af Répertoire Internationale des Sources
Musicales (RISM)
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• Tidligere nationalbibliotekar, professor, dr. h.c. p.p. Esko Häkli, fhv. leder
af Helsingfors Universitetsbibliotek
og den samlede udgave af Jean Sibelius’ værker (formand)
• Professor emer., dr.phil. et habil.
Heinrich W. Schwab, Christian-Albrechts-Universität Kiel og Københavns Universitet

2013
3.346.549 benyttelse (elektroniske lån)
526.683 bestand (værker)
2012
2.798.615 benyttelse (elektroniske lån)
402.479 bestand (værker)
Benyttelse af National
bibliotekets fysiske
samlinger
2013
60.289 i alt
fordelt således:
37.039 Danske Samlinger
737 Danske Aviser
6.845 Udenlandske Afdeling Ældre Samling
290 Internationale
organisationers
publikationer
15.378 Specialsamlinger
2012
58.866 i alt
fordelt således:
34.549 Danske Samlinger
946 Danske Aviser
7.033 Udenlandske Afdeling Ældre Samling
408 Internationale
organisationers
publikationer
15.930 Specialsamlinger
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Benyttelse af National
bibliotekets egne digitalise
rede værker

NATIONALBIBLIOTEKET

OPGAVER
Nationalbibliotekets opgaver
Som nationalbibliotek forvalter Det
Kongelige Bibliotek den nationale
kulturarv af både dansk og udenlandsk
oprindelse i form af udgivne værker
(bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk,
computerspil), håndskrifter, arkivalier,
kort, billeder, fotografier og musikalier
i fysisk eller digital form, herunder den
danske del af internettet i Netarkivet, og
dokumenterer derigennem dagliglivets
immaterielle kultur. Institutionen giver
på nutidens vilkår den bedst mulige
adgang til samlingerne til forskning,
studier og oplevelser, samtidig med at
disse skal bevares, sikres og overleveres
til eftertiden. Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for
nationalbibliotekets opgaver, funktioner,
fag og samlinger. Som museums- og
kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med
udgangspunkt i opgaver og samlinger.
Ny organisation for
Nationalbiblioteket
Den 1. januar 2013 trådte en ny organisationsstruktur for Nationalbiblioteket i kraft.
Den repræsenterede den største, enkelte
organisationsændring siden 1780 (for detaljeret gennemgang af nyorganisering og
baggrund, se fokusartiklen i Årsberetningen
2012). Det har været en stor organisatorisk
forandring med sammenlægning af seks
samlingsområder til én Nationalsamlingsafdeling med tre tværgående enheder, der
skaber en mere sammenhængende opgaveløsning. Derudover består Nationalbiblioteket af tre funktionsafdelinger, Bevarings-,
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Kultur- og Digital Bevaringsafdelingerne, og
i 2013 overgik Forskningsafdelingen også til
området. Samtidig blev 2013 også året, hvor
der skete et chefskifte i Nationalbiblioteket,
idet cand.scient.bibl. Pernille Drost den 1.
november tiltrådte stillingen som Nationalbibliotekschef efter vicedirektør Steen Bille
Larsen, der i forbindelse med pensionering
overgik til en funktion som konsulent for
direktionen.
To væsentlige mål for omorganiseringen var
at skabe tværgående samarbejde i forhold
til både accession, registrering, forskning og
formidling på tværs af de fysiske samlinger,
samtidig med at der skabes et stadigt større
fokus på det digitale område. Et af målene
er at få digitaliseret en stadig større del af
den nationale kulturarv og dermed give
borgerne øget digital adgang til samlingerne
til forskning, studier og oplevelser, samtidig
med at de fysiske samlinger skal bevares,
sikres og overleveres til eftertiden.
Retrodigitalisering og stigning i
fysiske materialer
Den organisatoriske forandring i Nationalbiblioteket har medført et øget fokus på de
tværgående samarbejder mellem samlingsafdelingerne, ikke mindst hvad angår forskning og formidling af samlingerne. Samtidig
er den digitale produktion, specielt hvad
angår retrodigitalisering, i stigende grad øget
blandt andet med udgangspunkt i Danske
bøger 1701-1900 on Demand (DoD), emneog periodedigitaliseringer fra samlingerne
og digitalisering af kostbart og skrøbeligt
kulturarvsmateriale.
Sideløbende med digitaliseringen af ældre fysisk materiale og kulturarv er det
afgørende for Nationalbiblioteket, at også
nutidens kulturarv sikres og bevares digitalt,
hvorfor der også bliver indsamlet digitalt
født materiale. Udover Netarkivet, der siden

2009

2010

2011

2012

2013

Den Nationale Billedbase, portrætbasen, luftfoto
og andre billeder på egne servere

400.304

429.084

453.930

525.687

950.680

Arkiv for Dansk Litteratur

542.770

366.233

554.266

392.929

405.043

Digitale noder

639.239

635.857

260.593

229.428

190.074

Den digitale Guaman Poma-udgave

191.107

216.368

164.377

200.616

158.648

Tidsskrift.dk (danske fagtidsskrifter online)

567.225

669.323

Det Virtuelle Musikbibliotek

194.172

29.784

Tekster m.m. på KB’s hjemmeside

666.378

Nationalbibliotekets ressourcer på eksterne
servere, herunder Flickr, Luftwaffeoverflyvningskort m.fl.
Nationalbibliotekets e-ressourcer

2.439.798

2005 har høstet på internettet i henhold til
pligtafleveringsloven, sattes MyArchive, der er
det fremtidige digitale system til indsamling
af privatarkiver, blandt andet e-mails, i drift
i slutningen af 2013 med stor mediemæssig
bevågenhed. Som et af de første nationalbiblioteker har Det Kongelige Bibliotek med
MyArchive skabt et system til lagring af de
digitale pendanter til de skrevne brevsamlinger fra forfattere, kunstnere, kulturpersonligheder og forskere, man har modtaget gennem århundreder. Målet er at kunne bevare
og beskytte nutidens digitale korrespondance, så denne ikke går tabt for eftertiden.
Et tiltag som MyArchive kræver både redaktionel styring og ressourcer, og her adskiller
det sig ikke fra de store fysiske personarkiver, som biblioteket fortsat modtager: Hvad
enten materialet er fysisk eller digitalt, skal
det registreres og bevares. Indholdsmæssigt
er opgaven for Det Kongelige Bibliotek altså
ikke forandret, blot fordi materialets form er
ny; opgaven er bare vokset, dels fordi den nu
skal udføres i to verdener (fysisk og digital),
dels fordi begge disse områder er i vækst.
At der bliver mere digitalt materiale undrer

613.049

484.951

501.768

575.661

124.587

129.853

186.790

336.001

2.385.178

2.047.970

2.798.615

3.315.214

næppe nogen, men biblioteket kan konstatere, at mængden af fysisk materiale, som
tilgår samlingerne via pligaflevering stadig
er næsten konstant. Rygterne om det fysiske
materiales forestående “død” må derfor siges
at være overdrevne.
Hvor et traditionelt forskningsbibliotek oplever en nedgang i tilvækst og benyttelse af
fysiske materialer i takt med overgangen til
e-ressourcer, er dette ikke tilfældet for Nationalbiblioteket: Der har kun været en lille
nedgang i tilvæksten af fysiske pligtafleverede
monografier i 2013. Ligeledes har der været
et lille fald i benyttelse på Nationalbibliotekets læsesale. Derfor viser der sig tydeligt en
udfordring, hvor Nationalbiblioteket fortsat
skal håndtere en stor fysisk samling med
tilvækst samtidig med stærk fokus på den
digitale udvikling. Nationalbiblioteket skal
både modtage og udvikle en infrastruktur til
accessionen af digitalt født materiale, udover
hvad der høstes i Netarkivet, og samtidig
arbejde ud fra Det Kongelige Biblioteks mål
om at digitalisere den størst mulige del af
den nationale kulturarv. Således er der digitaliseret to ekstra titler til tidskrift.dk og 10

22

n at ionalbibliot e ke t

Sammensætningen af elektroniske udlån

Nationalbiblioteket:
Læsesalsgæster
2013
19.026 gæster på Læsesal
Vest
3.663 gæster i Centerlæsesale og samlinger
2012
20.717 gæster på Læsesal
Vest
3.238 gæster i Centerlæsesale og samlinger
Nationalsamlings
afdelingen pligtaflevering:
Fysiske værker
2013
1.409 modtagne meter
25.953 behandlede monografier
35.060 behandlede perio
dikahefter
2012
1.515 modtagne meter
26.721 behandlede monografier
39.730 behandlede perio
dikahefter
2013
1.347 registreringer (fysiske tidsskrifter +
årspublikationer)
599 registreringer
(onlinetidsskrifter +
årspublikationer)
2012
2.129 registreringer (fysiske tidsskrifter +
årspublikationer)
600 registreringer
(onlinetidsskrifter +
årspublikationer)

2012
142.428 behandlede enheder (småtryk)
1.388 modtagne rekvisitioner på småtryk
165 lånere på intern
læsesal i Småtrykssamlingen
185 værker digitaliseret
fra Småtrykssamlingen
2.181 sider digitaliseret fra
Småtrykssamlingen
Nationalsamlings
afdelingen: Læsesal Vest
2013
19.026 gæster på Læsesal
Vest
98.553 udleverede
dokumenter inkl.
fornyelser
791 tilgange af referenceværker
2012
20.717 gæster på Læsesal
Vest
107.631 udleverede
dokumenter inkl.
fornyelser
775 tilgange af referenceværker
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2013
139.810 behandlede enheder (småtryk)
1.703 modtagne rekvisitioner på småtryk
181 lånere på intern
læsesal i Småtrykssamlingen
146 værker digitaliseret
fra Småtrykssamlingen
4.736 sider digitaliseret fra
Småtrykssamlingen

Digitaliserede værker tilgængelige online
2013
Seriepublikationer

2012
54

42

Bøger

14.749

20.669

Noder

19.436

*)

Musiksmåtryk
Småtryk
Manuskripter i bogform
Manuskripter, breve og fragmenter

0

*)

3.837

3.402

450

13.538

17.208

**)

Fotos og billeder (portrætter, andre billeder)

183.614

353.871

Luftfotos

246.906

***)

28.273

***)

27

27

Kort
Lyd
Bibliografiske baser og faktabaser
KB’s egne digitaliserede værker i alt

7

7

514.561

391.556

Noter: *) Tallet indgår i e-bøger. **) Tallet indgår i manuskripter i bogform. ***) Tallet indgår i e-fotos og billeder.

til Europeana-projektet om Første Verdenskrig, medens tilvæksten i digitale tekstdokumenter (noder, småtryk, manuskripter og
trykte bøger) var ca. 18.000 tilsammen, og
der blev føjet mere end 76.000 luftfotos til
projektet Danmark set fra luften – før Google.
Retrodigitalisering og ophavsret
En anden tydelig udfordring for Nationalbiblioteket er de rettighedsmæssige betingelser ved retrodigitalisering. Udover udgiften
til den konkrete digitalisering er der en sti-
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gende udgift til licensaftaler og ophavsrettighedsorganisationer, når den nyere kulturarv
ved retrodigitalisering skal gøres tilgængelig
for borgerne. Dette skyldes ophavsretslovens
bestemmelse om, at et værk er beskyttet i 70
år efter rettighedshavers død. Denne stigende
udgift er ikke indarbejdet i Nationalbibliotekets bevillinger. Året 2013 har budt på adskillige forhindringer for tilgængeliggørelse
af de retrodigitaliserede materialer på grund
af forsinkelser i forhandlinger om indgåelse
af licensaftaler.

De døde links, der blev vakt til live
igen!
DAB-arkivet over statslige,
digitale publikationer
Af udviklingskonsulent, mag.art. Jakob
Moesgaard, Nationalsamlingsafdelingen og
bibliotekar Susanne Weimann, Det Administrative Bibliotek
Et stort problem i den digitale verden,
der er opbygget igennem de sidste 1520 år, er det forhold, at digitalt fødte
og digitalt udgivne publikationer på
internettets hjemmesider forsvinder
igen, eller at identifikationerne i form
af URL’er korrumperes, og der opstår såkaldte ”døde” links, hvilket reelt
har samme virkning. Det gælder alle
typer publikationer, men problemet er
formentlig størst for statslige publikationer, der i stigende grad igennem i
hvert fald de seneste 10 år ikke er blevet
parallelpubliceret i fysiske udgaver og
derved afleveret og indlemmet i pligtafleveringsbibliotekerne og de relevante
fagbiblioteker. Til gengæld er de med
hjemmel i den reviderede pligtafleveringslov fra 2004 blevet høstet systematisk til det store, mørke statslige arkiv,
det såkaldte Netarkiv, som der imidlertid med en enkelte undtagelse ikke
er adgang til. Bevaringssituationen har
således været et stort og stadig stigende
problem for såvel borgere og biblioteker
som institutioner og myndigheder.
For så vidt angår adgangen til statslige
digitale publikationer er adgangsproblemet nu løst gennem et samarbejde

imellem tre statslige biblioteker og
myndigheder i form af et nyt digitalt arkiv, der er døbt DAB-arkivet. Det ligger
på Det Kongelige Bibliotek og sikrer
fremover, at Det Administrative Bibliotek (herefter: DAB) fra sin bibliotekskatalog og fra Statens Netbibliotek kan
henvise til en permanent, unik URL for
hver enkelt statslig digital publikation,
der katalogiseres. Herigennem sikres, at
disse publikationer ikke forsvinder i takt
med internettets udvikling, og samtidig
sikres den fremtidige adgang for offentligheden til disse statslige publikationer.
DAB-arkivet udgør tillige en åbning af
dele af Netarkivet for en bredere kreds
end hidtil, hvor kun forskere med særlig
tilladelse har kunnet opnå adgang.
Offentlige digitale publikationer i
statsligt regi
DAB er bibliotek og informationscenter
for centraladministrationen, dvs. departementer, styrelser og direktorater, og
har blandt andet til opgave at registrere
og stille ovennævnte institutioners digitale publikationer til rådighed. Det sker
ved at katalogisere publikationerne til
bibliotekets katalog og til Statens Netbibliotek. Katalogiseringerne indeholder
et link til publikationerne, som kan læses ved at klikke på linket. Linket fører
til publikationen på udgiverens server,
og dette kan med tiden give problemer
pga. såkaldte ”døde” links. Det er nemlig udgiverne, der suverænt afgør, hvor
længe deres digitale udgivelser skal blive
liggende på serverne, og de har ingen
forpligtelse til at sørge for permanent
bevaring. Udgiverne afgør ligeledes, om
publikationerne skal flyttes fra én server
til en anden, og begge forhold betyder,
at links i bibliotekets katalog ”dør”.
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FOKUS

Digital bevaring, pligt
aflevering: Netarkivet
2013
14.629.557.656 antal objekter
i Netarkivet
444.168 antal Gb i
Netarkivet
1.069.331 antal hjemmesider i
nethøstningen
163.308 - heraf antal
websites på
mere end 10
Mb
2012
10.752.009.217 antal objekter
i Netarkivet
325.525 antal Gb i
Netarkivet
992.822 antal hjemmesider i
nethøstningen
149.141 - heraf antal
hjemmesider
på mere end
10 Mb

2013
54 tidsskrifter (herunder tidsskrift.dk)
14.749 bøger (herunder
f.eks. DoD)
3.837 småtryk
19.436 noder
0 musiksmåtryk
450 manuskripter i
bogform
17.208 manuskripter, breve
og fragmenter
1.172 nodemanuskripter
27 lyd (musikfiler, tale
m.m.)
0 film
0 multimedier
183.614 fotos og billeder
(portrætter, andre
billeder)
246.906 luftfotos
28.273 kortmateriale
2012
42 tidsskrifter (herunder tidsskrift.dk)
20.669 bøger og noder
3.402 småtryk
13.538 manuskripter og
fragmenter
27 lyd (musikfiler, tale
mm.)
353.871 fotos, billeder,
luftfotos og kort
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Bestand af digitaliserede
værker fra Nationalbiblio
tekets egne samlinger
(antal titler/værker)

Nedlæggelse og sammenlægning af
statslige institutioner forstærker yderligere problemet med bevaring og adgang
til de statslige digitale udgivelser.
Kan ”døde” links reddes?
DAB har længe ønsket at finde en
løsning på de ”døde” links, så opgaven
med at give adgang kan opfyldes. Biblioteket har, som mange andre biblioteker, søgt at holde sine links ajourførte,
men har måttet indse, at det er en
umulig opgave, da den er for personalekrævende. DAB har overvejet selv at stå
for nedtagning af publikationer til egen
server for at kunne være sikker på, at
adgangen til digitale publikationer altid
var i orden. Denne fremgangsmåde er
dog opgivet, da biblioteket ikke råder
over ressourcer hverken økonomisk
eller personalemæssigt til at stå for høstning af publikationer, servervedligeholdelse, sikkerhedskopiering m.v.
Det har derfor været oplagt at rette
blikket mod Netarkivet, der regelmæssigt siden 2005 har høstet hele det danske internet, inkl. de statslige udgivelser,
og opbevarer alt for tid og evighed.
Deraf opstod en idé om, at der måske
kunne etableres et samarbejde gående
ud på, at DAB sendte sine links med
URL’er fra det levende net til Netarkivet og fik en permanent URL – en
såkaldt PID (Persistent IDentifier) –
retur. De statslige publikationer befinder sig jo i Netarkivet, og hvis ideen
kunne blive til virkelighed, ville DAB
altid kunne henvise til en permanent
opbevaret digital publikation. Samtidig
ville Netarkivet få overblik over, om de
vigtige statslige publikationer var blevet
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høstet i og med, at DAB bad om PID’er
fra disse domæner.
Netarkivet
Netarkivet, som drives af Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek i
fællesskab, har i henhold til den seneste
pligtafleveringslov af 2004 indsamlet og
opbevaret dansk internetmateriale siden
2005.
Der er imidlertid strenge adgangsbegrænsninger til materiale i Netarkivet.
Det skyldes, at adgangsbetingelserne
er underlagt en række bestemmelser
i ophavsrets- og persondatalovene. I
praksis har disse regelsæt medført, at der
kun kan gives adgang til Netarkivet for
forskere. Netarkivet rummer betydelige
datamængder, og Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket har længe ønsket
mulighed for at kunne give adgang til
materiale i arkivet for en bredere kreds.
Både Netarkivet og DAB har derfor
været interesserede i at udforske muligheden for en delvis åbning af Netarkivet
for udtræk af URL’er til permanent
og offentlig tilgængeliggørelse. Udover en øget benyttelse af materiale i
arkivet,ville et samarbejde med DAB
hjælpe Netarkivet med at sikre, at alle
ministeriers og styrelsers digitale udgivelser blev indsamlet til Netarkivet.
Ophavsret
Der er ifølge ophavsretslovens § 9 ingen
ophavsretlige problemer forbundet med
at give adgang til statslige materialer,
herunder de digitale udgivelser. Der kan
dog være tilfælde, hvor f.eks. et eksternt
firma har været involveret i udarbejdelse
af en publikation, og i sådanne tilfælde

Den følsomme adgang
Idéen om at stille de offentlige publikationer til rådighed via det digitale bevaringseksemplar fra Netarkivet rummede
den udfordring, at der ikke herigennem
måtte skabes direkte adgang til Netarkivet som sådan, da der her findes både
personfølsomt og ophavsretsligt beskyttet materiale. Hvis en bruger – via links
fra DAB – først var inde i Netarkivet,
måtte det ikke være muligt at skaffe
sig videre adgang til andre end statslige
publikationer.
For at løse dette adgangsmæssige
problem besluttede institutionerne,
at brugerne ikke henvises direkte til
Netarkivet, men derimod til et såkaldt
fremskudt arkiv, der kun rummer de
publikationer, som DAB har peget
direkte på. Udfordringen blev altså at
sikre, at alle relevante publikationer (og
kun dem) kunne findes i Netarkivet
og overføres til det fremskudte arkiv,
der har fået navnet DAB-arkivet. Det
var desuden nødvendigt at sikre, at
datasikkerheden i Netarkivet ikke blev
kompromitteret under denne fremfindingsproces, og at DAB-arkivet og de
forbundne arbejdsgange blev så effektive
og brugervenlige som muligt, både for
DAB’s og Netarkivets personale.

Samarbejdet og dets parter
DAB søgte projektstøtte fra Danmarks
Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) til udvikling af et system,
der kunne løse opgaven. DEFF bevilligede 150.000 kr., og efterfølgende har
Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket hver især bidraget med 150.000 kr.
Projektet gik i gang i december 2012
med projektdeltagere fra de tre partnere.
Projektaftalen stipulerer tillige en arbejdsdeling, der tilstræber, at DAB’s personale håndterer så meget af den biblioteksmæssige side af sagen som muligt,
mens Netarkivet har det primære ansvar
for udvikling og teknisk drift.
Projektforløbet
Projektets deltagere har været placeret
på tre forskellige biblioteker, og det
har givet spændende udfordringer for
samarbejdet. Fra alle sider var der et ønske om, at udviklingen af DAB-arkivet
skulle foregå i et tæt samarbejde mellem
IT-udviklere og bibliotekarer. Derfor
foranstaltedes i første halvår af 2013 månedlige møder i projektgruppen, hvor
fremdriften løbende blev præsenteret og
forskellige scenarier for den videre proces diskuteret. Desuden fik alle projektdeltagere adgang til en fælles Wiki, hvor
relevante dokumenter, mødereferater
osv. kunne ses og deles af alle. Wiki’en
blev også det sted, hvor DAB’s bibliotekarer og Netarkivets IT-udviklere samarbejdede om at udarbejde en udførlig
brugermanual for systemet.
I forsommeren 2013 var udviklingen af
DAB-arkivet kommet så langt, at DAB’s
og Det Kongelige Biblioteks bibliotekarer i flere faser hen over sommeren
kunne teste systemet og give direkte
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kontakter DAB den udgivende institution for at afklare, om den må stilles frit
til rådighed. Hvis ikke det er tilfældet,
indhentes der ikke en PID fra Netarkivet. Publikationen vil stadig have en
katalogpost i DAB’s katalog og i Statens
Netbibliotek, men linket i katalogposten vil føre til udgiverens server med
deraf følgende risiko for, at adgangen til
publikationen forsvinder.

Produktion i særskilte
digitaliseringsprojekter
(antal titler/værker)
2013
3.452 DoD (Danske
bøger on Demand
fra Danske Samling,
trykte bøger)
29 DoD+ (Danske
bøger on Demand
i henhold til særskilte aftaler, trykte
bøger)
1 EoD (eBooks on
Demand, trykte
bøger)
75.368 Danmark set fra
luften, digitaliserede
luftfotos
66 Første Verdenskrigprojektet, trykte
bøger digitaliseret
11 Første Verdenskrigprojektet, småtryk
digitaliseret
1.169 Første Verdenskrigprojektet, fotos
digitaliseret
3.996 Early European
Books, trykte bøger
fra Danske Samling
digitaliseret
1 Massedigitaliseringsprojektet,
tidsskriftstitler
digitaliseret
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tilbagemeldinger til udviklerne omkring
funktionalitet, fejl og mangler.
Det tætte samspil mellem bibliotekarer
og udviklere sikrede, at projektet forløb
godt og hurtigt, og at ingen oplevede
ubehagelige overraskelser eller uventede
hændelser, da DAB-arkivet åbnede i
efteråret 2013. Allerede ved årsskiftet
har tusindvis af statslige publikationer
fået tildelt en PID og er dermed sikret
permanent tilgængelighed fremover.
DAB har oprettet en hvidliste over statslige domæner (f.eks. justitsministeriet.
dk, sundhedsstyrelsen.dk osv.), hvorpå
de enkelte publikationer er publiceret.
Hvidlisten godkendes af Det Kongelige
Bibliotek og har til formål at sikre, at
kun statslige publikationer udtrækkes fra
Netarkivet, tildeles en PID og placeres i DAB-arkivet. Publikationer fra
domæner, der ikke er på hvidlisten, kan
kun overføres til DAB-arkivet efter en
manuel kurateringsproces, der involverer Netarkivets personale.

sens hjemmeside, men til DAB-arkivet,
hvorfra publikationen fremvises i
brugerens webbrowser. Og der er ikke
længere risiko for, at brugeren møder
den kedelige besked ”Websiden blev
ikke fundet”.
DAB-arkivet kan på flere måder ses som
en nutidig fortsættelse af den nationalbibliografiske registrering af offentlige
publikationer, som skiftende biblioteksinstitutioner i tilknytning til Det
Kongelige Bibliotek påbegyndte i 1948
og som standsede efter 50 år i 1998, da
elektronisk publicering på hjemmesider
i stigende grad begyndte at overtage
fysiske publikationers funktion på en
række områder.1
Se også
Det Administrative Bibliotek:
<www.dab.dk>
Netarkivet: <www.netarkivet.dk>
PID: <www.infopid.dk >
Statens Netbibliotek:
<www.statensnet.dk>

Arbejdsgangen
DAB indmelder URL’er på publikationer, der ønskes overført til DAB-arkivet.
Publikationerne identificeres og fremfindes fra Netarkivet, flyttes til DABarkivet og tildeles en PID. Herefter får
DAB de permanente URL’er tilbage og
kan nu erstatte de skrøbelige ”levende”
URL’er i sin katalog og i Statens Netbibliotek med permanente URL’er fra
DAB-arkivet.
Resultat af projektet
Når en bruger søger en digital publikation i DAB’s katalog eller i Statens
Netbibliotek, fører linket i posten ikke
længere direkte til f.eks. Miljøstyrel-
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1 Impressa publica Regni Danici. Bibliografi over
Danmarks Offentlige Publikationer. 1948-1997.
Udgivet af Danmarks Institut for International
Udveksling (under Rigsbibliotekarembedet), fra 1993
af Det Kongelige Biblioteks Danske Afdeling. Årgang
1-50. København 1949-1998. Bibliografien byggede
dels på pligtaflevering, dels på supplerende indsendelse af trykt materiale fra statsinstitutionerne.

OPGAVER
Nationalsamlingsafdelingen forvalter
de nationale samlinger af både dansk
og udenlandsk oprindelse i form af
udgivne værker (bøger, tidsskrifter,
aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier,
kort, tegninger, billeder, fotografier og
musikalier i analog eller digital form,
herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og dokumentationen af
dagliglivets immaterielle kultur.
Afdelingen har for det første i medfør
af Lov nr. 1439 af 22. december 2004
om pligtaflevering af offentliggjort
materiale dels til opgave at sikre en
dækkende pligtaflevering af de materialetyper, som Det Kongelige Bibliotek
har ansvaret for at indsamle, dvs. trykte
udgivelser, noder, kort, computerspil
og andre værker, der offentliggøres
ved udgivelse i eksemplarform, dels i
samarbejde med Afdelingen for Digital
Bevaring og Statsbiblioteket i Aarhus
indsamlingen (høstningen) af den danske del af internettet, og indgår derved
i den virtuelle fællesinstitution Netarkivet, der har ansvaret for denne del af
pligtafleveringen.
Afdelingen indsamler og forvalter endvidere de nationale hovedsamlinger af
danske og udenlandske håndskrifter på
vesterlandske sprog, privatarkiver efter
danske forfattere, kunstnere, videnskabsmænd og kulturpersonligheder og
tilsvarende kulturinstitutioner, organisationer og firmaer, danske kort, billeder,
fotografier og tegninger, trykte og
utrykte musikalier, teaterarkivalier, kor-

og orkestermateriale, orientalia og
judaica, dvs. håndskrifter, arkivalier,
trykte bøger og tidsskrifter på orientalske sprog, hebraisk og jiddisch, samt
danske folkeminder.
I afdelingen indgår enhederne Dansk
Folkemindesamling, Dramatisk Bibliotek
og Orkesterbiblioteket, der har særlige
udvidede opgaver på deres områder.
Endvidere udarbejdes Det Kongelige
Biblioteks dele af den danske Nationalbibliografi, online fortegnelsen over den
digitaliserede kulturarv Kulturperler og
bidragene til internationale registreringssystemer som ISSN, ISMN, Index
translationum, RISM og rilm.
Afdelingen varetager samlingsansvaret
for Nationalbibliotekets museale opgaver, samlinger og funktioner, herunder
i Danmarks Bogmuseum, Det Nationale
Fotomuseum, Museet for Dansk Bladtegning
og de facto Danmarks litteraturmuseum.
En række af afdelingens medarbejdere
udfører forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og
samlinger.
Nationalsamlingsafdelingen har haft et
aktivt år med den konkrete etablering som
ny, samlet afdeling på tværs af de tidligere
adskilte samlingsafdelinger. Samtidig har der
været en række spændende retrodigitaliseringsprojekter både nationalt og internationalt, og 2013 har givet mange nye erhvervelser i samlingerne.
Digitalisering og formidling på nettet
Der er ingen tvivl om, at digitalisering og
efterfølgende formidling af Det Kongelige
Biblioteks fysiske kulturarv har interesse for
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Nationalsamlingsafdelingen

Håndskriftsamlingen
2013
2.302 gæster på Center
for Manuskripter og
Boghistorie
7.133 udleverede
dokumenter inkl.
fornyelser
145 tilgang af håndskrifter og arkiver
265 arkivæsker ordnet
18 værker digitaliseret
fra Håndskriftsamlingen
3.481 sider digitaliseret
fra Håndskriftsamlingen
2012
2.563 gæster på Center
for Manuskripter og
Boghistorie
9.539 udleverede
dokumenter inkl.
fornyelser
260 tilgang af håndskrifter og arkiver
388 arkivæsker ordnet
227 værker digitaliseret
fra Håndskriftsamlingen
4.370 sider digitaliseret
fra Håndskriftsamlingen

2013
14.696 retrokonverteringer,
katalogposter
oplagt
18.571 retrostregkodninger
(”MAFning”)
1.399 ekspeditioner fra
Danske Samling
6.651 antal poster tilrettet
til digitalisering
2012
11.448 retrokonverteringer,
katalogposter
oplagt
16.180 retrostregkodninger
(”MAFning”)
958 ekspeditioner fra
Danske Samling
3.683 antal poster tilrettet
til digitalisering
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Katalogsektionen

en meget bred kreds, hvilket Nationalsamlingsafdelingen arbejdede målrettet ud fra i
2013 – og med succes. Projektet Danmark
set fra luften – før Google, gik i luften med
Fyn og omliggende øer som første landsdel i
2012. Digitaliseringen af luftfotos af lokaliteterne på Fyn, der giver brugerne mulighed
for at hjælpe med at placere disse korrekt via
crowdsourcing, skabte en fantastisk brugeraktivitet. I 2013 fortsattes med de tilsvarende
billeder fra Bornholm. Lanceringen foregik
på Bornholm den 27. november 2013, og
der kunne hurtigt spores stor aktivitet på
sitet, hvor 50 pct. af billederne blev korrekt
placeret på blot seks uger. (Se også fokusartiklen “Danmark set fra Luften” i Årsberetning
2012, samt fokusartiklen om crowdsourcing i
Årsberetning 2013).
Digitalisering on Demand af danske bøger
fra perioden 1701-1900 er et andet stort
projekt, som for alvor blev konsolideret i
2013 (se også fokusartiklen i Årsberetning
2012): Bestiller en bruger en dansk bog fra
Det Kongelige Biblioteks nationalsamling
fra denne periode, som ikke er til udlån, får
brugeren som alternativ til brug på læsesalen
tilbudt en digital udgave af bogen, og værket
er efterfølgende frit og øjeblikkeligt tilgængeligt digitalt. I 2013 blev der digitaliseret
ca. 3.500 bøger via denne ordning. Samtidig
knytter projektet sig til samarbejdet med
firmaet ProQuest om digitalisering af alle
danske, norske, islandske og slesvig-holstenske bøger op til 1700, hvor man i 2013 i alt
kunne præsentere ca. 6.200 retrodigitaliserede værker.
Men også adskillige andre samlinger blev
digitaliseret i 2013: Det Kongelige Bibliotek har deltaget i det europæiske projekt
Europeana Collections 1914-1918 om Første
Verdenskrig, hvor Nationalsamlingsafdelingen siden 2011 har digitaliseret en række
danske samlinger af bøger, småtryk, kort
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og billeder fra Første Verdenskrig, ligesom
der er suppleret med materiale om Genforeningsperioden 1918-1920. Disse materialer bliver løbende digitalt tilgængelige og
indgår i Det Kongelige Biblioteks markering af 100-året for Første Verdenskrigs
udbrud, der også omfatter en konference
og udstillinger. 150-året for krigen i 1864
markeres også, og i 2013 har Nationalsamlingsafdelingen digitaliseret en omfattende
samling af fotos fra krigen, både fra Det
Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og enkelte
andre institutioner.
Folkeeventyr og partiprogrammer
Emne- og materialemæssigt er en bred vifte
materialer fra Nationalsamlingen blevet
digitaliseret, lige fra folkeeventyr til partiprogrammer:
På sit omfattende feltarbejde indsamlede
folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) i årene 1867-1921 ca.
2.600 folkeeventyr, som han møjsommeligt
nedskrev i sine medbragte kladdehæfter.
Nu kan man kigge Tang Kristensen over
skulderen og se de ofte uudgivne eventyr på
nettet.
Kartografen Johannes Mejers (1610-1674)
håndtegnede kort over Danmark, som han
udførte på kongelig bestilling i 1650’erne,
kan nu også opleves online.
Overrabbiner David Simonsens (1853-1932)
store korrespondance forøges fortsat i digital
form, og indtil nu er over 16.000 breve af
både dansk og international proveniens lagt
ud på nettet.
Der er foretaget en digitalisering af optagelser fra Nørrebro-spillestedet Vognhjulet, som
kan høres på Det Kongelige Biblioteks læsesal, og Det Digitale Nodebibliotek er blevet

Formidling i Den Sorte Diamant og
ud af huset
Nationalsamlingsafdelingen deltager på
mange måder i de forskellige begivenheder,
der primært foregår i Den Sorte Diamant.
Målsætningen er at konsolidere sigtet med
omorganiseringen af Nationalbiblioteket
i form af et tværgående samarbejde mellem forskning, formidling og de kulturelle
aktiviteter.
Således bidrog Søren Kierkegaard Arkivet i
Håndskriftsamlingen og andre samlinger til
den første store udstilling i 2013 om forfatteren i anledning af 200-året for hans fødsel.
Udstillingen blev redigeret af forskningsbibliotekar Bruno Svindborg, og i udstillingen kom man helt tæt på de dokumenter,
forfatteren og filosoffen selv har skrevet
(se også fokusartiklen herom). Årets anden
store udstilling viste fremragende eksempler fra Museet for Dansk Bladtegnings
samlinger på teatertegninger, som i teatrets
mørke er skabt i øjeblikket og ofte tilføjer
en anmeldelse nye vinkler. Museet bidrog
ligeledes med materiale fra samlingerne til
flere mindre udstillinger – blandt andet om
tegneren Per Marquard Otzen og “To eat or
not to eat”, hvor bladtegnere fra 40 lande
deltog. Endelig bør nævnes Peder Bundgaard-udstillingen, der præsenterede Bundgaard som den store kolorist og eminent
tegner af portrætter, der præges af et frivolt
og grænsebrydende temperament.
Endvidere har Det Nationale Fotomuseum
kunnet vise flere udstillinger, ikke mindst
den første soloudstilling i Danmark af fotografen Barbara Probsts værker. Alle udstillingerne omtales nærmere senere i denne
årsberetning.

I maj 2013 kunne man gå på opdagelse
i Musiksamlingens materiale, da Dansk
Komponist Forening fejrede sit 100-års
jubilæum i Den Sorte Diamant (se også
fokusartiklen herom). En række nodemanuskripter fra fremtrædende komponister i
perioden kunne studeres som supplement til
den levende musik i huset. Flere forskere har
desuden medvirket ved forskellige kulturarrangementer.
I en mindre skala har det været muligt at
udstille eksempler fra samlingerne på de
arealer, hvor publikum ofte færdes, dvs. i
Dronningesalens foyer og i Oktogonen –
den gamle forhal i bygningen fra 1906. Disse
små udstillinger har som regel knyttet sig
til en begivenhed i Dronningesalen, f.eks.
en koncert, og man har derfor kunnet se
præsentationer af kilder til operaen Drot og
Marsk eller udvalgte værker til fejringen af
100-året for komponisterne Jørgen Jersild og
Svend S. Schultz. 125-års jubilæet for forestillingen Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard
blev heller ikke glemt, og luftfotoprojektet
Danmark set fra luften – før Google blev også
præsenteret her.
I Oktogonen ud for Læsesal Nord har især
Småtrykssamlingen og Billedsamlingen
vist et udvalg af materialer, blandt andet
om Filantropi med brochurer fra en række
velgørende organisationer, Politisk mangfoldighed, nedslag i dansk politik om digitaliserede
partiprogrammer samt forskellige billeder af
Søren Kierkegaard.
Konferencer og netværk
Nationalsamlingsafdelingen med dens
mange udenlandske samlinger har et udstrakt samarbejde på internationalt plan. Det
gælder udveksling af viden og ekspertiser
og knytter sig således såvel til selve samlingernes indhold som til kompetencer og
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suppleret med 270 værker, primært inden
for dansk kammermusik – lige til at opføre.

Kort- og Billedsamlingen
2013
508 gæster på Center
for Kort og Billeder
426.120 grafiske dokumenter, nettotilvækst
2.063 kartografiske
dokumenter, nettotilvækst
3.002 bestillinger fra
magasin
1.168.299 antal elektroniske
lån
1.489 værker digitaliseret
fra Kort- og Billedsamlingen
2.947 sider digitaliseret fra
Kort- og Billedsamlingen
19.960 digitaliserede billeder fra Billedsamlingen (bestand)
2012
510 gæster på Center
for Kort og Billeder
216.621 grafiske dokumenter, nettotilvækst
579 kartografiske
dokumenter, nettotilvækst
2.887 bestillinger fra
magasin
702.939 antal elektroniske
lån
4.757 værker digitaliseret
fra Kort- og Billedsamlingen
5.553 sider digitaliseret fra
Kort- og Billedsamlingen
19.305 digitaliserede billeder fra Billedsamlingen (bestand)

2013
3.073 fysiske enheder,
nettotilvækst
3.934 bestillinger fra
magasin
280 værker digitaliseret
fra Musiksamlingen
23.515 sider digitaliseret fra
Musiksamlingen
2012
4.891 fysiske enheder,
nettotilvækst
4.088 bestillinger fra
magasin
583 værker digitaliseret
fra Musiksamlingen
23.515 sider digitaliseret fra
Musiksamlingen
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Musiksamlingerne

Nationalbiblioteksområdets erhvervelser (fysiske enheder) 2013
Monografier,
manuskripter
og øvrige dokumenter
Pligtaflevering

2013
513 fysiske enheder,
tilvækst
1.804 bestillinger fra
magasin
2012
611 fysiske enheder,
tilvækst
1.514 bestillinger fra
magasin

Periodika

Gave

Pligtaflevering

Køb

I alt
Gave

Bøger m.m.
Bøger og seriepublikationer

15.554

2.381

361

Aviser

2.858

110

50

21.314

901

0

0

901

Andre materialetyper
Manuskripter til Håndskriftsamling

145

0

145

20

2.035

2.055

Manuskripter til Dramatisk Bibliotek

0

418

418

Manuskripter til Orientalsk-Jud. Samling

0

2

2

358

378

268

1.004

Manuskripter til Musiksamling

Trykte musikalier (noder)
Mikroformer

0

30

0

30

373

71

12

456

Grafiske dokumenter

5.801

2.741

417.578

426.120

Kartografiske dokumenter

1.115

23

925

2.063

323

5

40

368

0

0

0

0

106.403

0

13

106.416

129.927

5.794

421.652

AV-dokumenter

Dramatisk Bibliotek

Køb

Digitale dokumenter (i fysisk form)
Andre biblioteksmaterialer
Materiale, som ikke katalogiseres
(småtryk)
Modtaget i alt

3.759

110

50

561.292

Dokumenter fra internettet
Nethøstning til Netarkivet
(antal objekter)

3.247.990.783

organisering af arbejdet. Man kan danne sig
et overblik over repræsentationen i afsnittet
“Råd og udvalg”.
Projektet Book History Online er en bibliografi over boghistorisk litteratur, som
nu kommer i digital form. Det Kongelige
Bibliotek har erhvervet den digitaliserede
version af den hidtidige bogudgivelse og
indleder samtidig et samarbejde om at bidrage med dansk litteratur på området med
forskningsbibliotekar Anders Toftgaard som
ankerperson.
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I april 2013 var Det Kongelige Bibliotek
medstifter af European Federation for Game
Archives, Museums and Preservation Institutions
(EFGAMP) ved et møde i Berlin. Netværket
består af forskellige parter, som arbejder for
bevaring af digital kulturarv i form af computerspil og har medlemmer fra en række
lande. Specialkonsulent Jakob Moesgaard er
repræsentant for Det Kongelige Bibliotek.
1st Nordic Ephemera Meeting blev holdt på
Kungliga Biblioteket i Stockholm med fokus
på småtrykssamlinger i Norden. Her blev
det besluttet at danne et uformelt nordisk

Erhvervelser
Hvert år erhverver Nationalsamlingsafdelingen en lang række samlinger og enkeltmaterialer. Materialerne indkommer såvel ved
pligtaflevering som ved køb eller gave og
modtages både i digital og fysisk form.
Målt i omfang sker den største modtagelse
inden for pligtafleveringen, der foruden
bøger og tidsskrifter også rummer kort og
noder på det fysiske område. Her er der sket
en svag stigning i antallet af pligtafleverede
materialer i forhold til 2012. Kortsamlingen har i 2013 oplevet en endog væsentlig
stigning i pligtafleverede kort med en omfattende aflevering af seriekort og af hærkort,
som er de eneste statslige kort, der endnu
trykkes.
Det digitale Netarkiv har i 2013 høstet ca.
120 Tb og er nu oppe på 437 Tb i omfang.
Det drives i samarbejde med Statsbiblioteket
i Aarhus, og der har i 2013 været gennemført fire komplette “høstninger” af alle danske domæner. Derudover foretager man også
specialhøstninger af særlige begivenheder, i
2013 f.eks. kommunalvalget og en mindre
høstning i forbindelse med, at Danmark
vandt det europæiske Melodi Grand Prix.
En særlig udfordring er de sociale medier og
ikke mindst den store aktivitet, der foregår
på websteder, der ligger uden for .dk-domænet, men som også er relevant for dansk
kulturarv. En større manuel indsats kombineret med udviklingen af hjælpeværktøjer
muliggjorde, at man har høstet over 30.000
YouTube-videoer samt en lang række indlæg
og kommentarer på blandt andet Facebook
og Twitter.

Som et led i også at kunne indsamle digitalt privatarkivmateriale, blev tjenesten
MyArchive (se Årsberetning 2012) offentligt
lanceret mod slutningen af 2013. Tjenesten
gør det muligt at indsamle e-mails som
en fortsættelse af de mange samlinger af
brevkorrespondance, som biblioteket har fra
kendte personligheder fra tidligere tider. Det
er i dette projekt også muligt at vedhæfte
manuskripter og andre dokumenter, således
at disse også bliver bevaret.
Håndskrifter
Det Kongelige Bibliotek modtager fortsat
omfattende arkiver og samlinger i fysisk
form. Blandt årets tilgang i håndskriftsamlingen var således papirer, breve og manuskripter fra forfatteren Benny Andersen (f. 1929)
på ikke mindre end 30 kassetter med blandt
andet flere manuskripter til dramaer og
digte, litteraturforskeren Jette Lundbo Levy
(1940-2012) med korrespondance og ikke
mindst faglige og forskningsmæssige papirer,
forfatteren Valdemar Rørdam (1872-1946)
med korrespondance og litterære værker
samt papirer fra sexologen Preben Hertoft
(f. 1928), skuespilleren Jesper Klein (19442011) og forlæggeren Jarl Borgen (f. 1919).
Endvidere har håndskriftsamlingen erhvervet
en række scrapbøger fra forfatteren Carl Erik
Soya (1896-1983) fra 1918-1976. Endelig
må man nævne arkivet fra Skuespillerforeningen af 1879, som er tilgået Dramatisk
Bibliotek med protokoller, programmer,
korrespondance etc.
Et fremtrædende køb har biblioteket gjort i
erhvervelsen af et manuskript af den første
nederlandske oversættelse af kirkefaderen
Johannes Cassanius’ ’Samtaler’, Collationes
Patrum I-VIII, et illumineret pergamenthåndskrift fra 1419. Håndskriftet synes at
være første bind af tre, hvor andet bind
netop findes i bibliotekets samlinger i
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netværk for småtrykssamlinger, som vil
mødes hvert andet år, og fra det Kongelige
Bibliotek deltog bibliotekar Therese Høeg
Jacobsen.

Orientalsk Samling (tal for
2012 er et samlet tal for
Orientalsk og Judaistisk
Samling)
2013
62 fysiske enheder,
tilvækst monografier
831 katalogiseringer
(poster)
1.181 bestillinger fra
magasin
12 værker digitaliseret
fra Orientalsk
Samling
450 sider digitaliseret fra
Orientalsk Samling
2012
876 fysiske enheder,
tilvækst monografier
843 katalogiseringer
(poster)
1.572 bestillinger fra
magasin
8 værker digitaliseret
fra Orientalsk og
Judaistisk Samling
814 sider digitaliseret
fra Orientalsk og
Judaistisk Samling

2013
17 fysiske enheder,
tilvækst monografier
17 katalogiseringer
(poster)
234 bestillinger fra
magasin
0 værker digitaliseret fra Judaistisk
Samling
0 sider digitaliseret fra
Judaistisk Samling
2012
876 fysiske enheder,
tilvækst monografier
843 katalogiseringer
(poster)
1.572 bestillinger fra
magasin
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Judaistisk Samling (tal for
2012 er et samlet tal for
Orientalsk og Judaistisk
Samling)

forvejen – i Thotts samling nr. 524 4o – og
erhvervelsen var derfor vigtig for håndskriftsamlingen.
Billeder
Billedsamlingerne fordeler sig især på fire
store områder: bladtegninger, kunstfotos,
luftfotos og andre typer billeder (fotos, stik,
litografier etc.). Museet for Dansk Bladtegning har i 2013 erhvervet samlinger fra
flere markante kunstnere, ikke mindst Erik
Werner (1930-2011), Jens Julius Hansen (f.
1950) og Poul Erik Poulsen (1935-2013). På
kunstfotoets område har Det Nationale Fotomuseum fået overdraget dansk kunstfotografis nestor Keld Helmer-Petersens (19202013) omfattende billedarkiv på omkring
20.000 fotos. Fremtrædende værker af den
grønlandsk-danske billedkunstner Pia Arke
(1958-2007) samt dokumentarfotograferne
Joakim Eskildsen (f. 1971) og Kent Klich (f.
1952) er også indgået i samlingerne i 2013.
Både Fotomuseet og Billedsamlingen har i år
erhvervet flere enkeltværker inden for både
kunst-, dokumentar- og pressefotografi såvel
som stik og daguerreotypi foruden andre
billedsamlinger, blandt andet fra boet efter
fotograf Marianne Grøndahl (1938-2012).
Luftfotosamlingen har været meget omtalt
som følge af digitaliseringsprojektet Danmark
set fra luften – før Google. Det bevirker også et
øget fokus på erhvervelser til denne samling.
Det lykkedes således i år at få overdraget
yderligere 350.000 lodfoto-negativer, denne
gang fra firmaet Cowi/Geoplan fra perioden
1993-2008, hvorved luftfotosamlingen for
lodfotografiernes vedkommende stort set er
komplet for Danmark.
Ældre bøger
Også de boghistoriske samlinger er blevet
forøget med væsentlige erhvervelser. Det
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drejer sig blandt andet om Claudius Galenos:
Omnium Galeni Pergameni operum, universam
illius viri doctrinam & methodum, quàm accuratissimè continentis sectio prima [-quarta]; den
antikke græske mediciner Galéns hovedværker på det lægevidenskabelige område,
oversat til latin og udgivet i Venezia i 1548,
som er indgået fra den ældre bogsamling på
Psykiatrisk Center, Sct. Hans.
Immateriel kulturarv
Dansk Folkemindesamling har modtaget to
samlinger med vandrebøger, der er en form
for kollektive dagbøger, der typisk cirkulerer i en gruppe igennem mange år. Her
skiftes de enkelte medlemmer af gruppen
til at fortælle hinanden om deres hverdag på
godt og ondt. Den stadigt voksende samling
af vandrebøger udgør derfor en fin kilde til
dagliglivets historie i Danmark. De to indkomne samlinger har cirkuleret blandt henholdsvis småbørnslærerinder fra Th. Langs
Seminarium i perioden 1957-2012 og elever
på Nykøbing Falster Sy- og Tilskærerskole i
perioden 1953-2011. Desuden er der, i forbindelse med det feltarbejde, projektforsker
Kirstine Munk har udført i sit forskningsprojekt om “kloge folk”, indkommet en del
materiale blandt andet i form af interviews,
der dokumenterer tro og magi.
Musik
Sluttelig er Musiksamlingen blevet forøget
med en række interessante samlinger inden
for flere genrer. På det populærmusikalske
område drejer det sig om komponisten og
pianisten Bent Fabricius-Bjerres (f. 1924)
nodesamling med blandt andet manuskripter
til signaturmelodien til TV-serien Matador og
komponisten, guitaristen og sangeren Povl
Kjøller (1937-1999), hvis samling indeholder
både manuskripter og indspilninger til en
række af hans elskede børnesange.

Registreringer
En stor del af tilgængeliggørelsen af bibliotekets samlinger er baseret på valide metadata,
således at materialerne nemt kan genfindes i
databasen REX. Nationalsamlingens katalogiseringssektion tager sig af de store projekter på dette område.

Af ældre nodemanuskripter har samlingen
erhvervet nogle autografer af partiturer til
værker af H.C. Lumbye (1810-1874) og
ikke mindst en meget omfattende samling
af egenhændige manuskripter til værker for
mandskor. Denne sidste samling stammer fra
Studenter-Sangforeningen og rummer værker af næsten alle 1900-tallets fremtrædende
danske komponister.
Endelig har biblioteket fået overdraget to
fremtrædende danske musikvidenskabsmænds samlinger. Det drejer sig om professor Jan Maegaards (1926-2012) arkiv, der
foruden nodemanuskripter til hans egne
værker også indeholder hans omfattende
samling af privatkorrespondance og faglige
manuskripter. Den anden samling stammer
fra professor Jens Peter Larsen (1902-1988)
og består hovedsageligt af hans bog- og

Blandt dem kan nævnes anden fase af en
grundigere katalogisering af bibliotekets
4.500 inkunabler, dvs. tryk fra perioden ca.
1450 til 1501, som senere bliver digitaliseret i samarbejde med firmaet ProQuest. De
forhåndenværende katalogposter stammer fra
1800-tallet. De nye efterses og præciseres ud
fra inkunabelforskningens fremskridt siden
da og forsynes med link til den internationale inkunabelbase ISTC (Incunabula Short
Title Catalogue), hvor digitale faksimiler
registreres med links, efterhånden som de
skabes. For manuskriptsamlingerne foregår
der projekter med at forsyne katalogposter
med links til tidligere trykte, specialiserede håndskriftkataloger, der giver brugeren
direkte adgang til ekstra oplysninger om
materialerne. Andre eksempler på berigelse
af katalogiseringerne er henvisninger til eksterne nationalbibliografiske registreringer af
1500-tallets tyske og hollandske bøger, hvor
digitale faksimiler i hastigt stigende omfang
kan tilgås af brugerne, samt oplysninger om
ældre bøgers proveniens.
Derudover foregår en række andre projekter med katalogisering i centrum. En omfattende kortkatalog over ønsker om bøger
(desiderata katalogen), der i tidens løb ikke
er modtaget i de nationale samlinger, er
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nodesamling, deriblandt en omfattende
mængde noder trykt før 1800 og dermed
en del af det internationale RISM-projekt
(Répertoire International des Sources Musicales).

Håndskriftsamlingen har på en
auktion i Østrig erhvervet et
illumineret pergamentblad, der
af fagfolk anses for at høre til
en tidligt udtaget del af et af
Det Kongelige Biblioteks fineste
illuminerede psaltere, tidligere
på Rosenborg slot, GkS 1605,
udført i Flandern 1500-1535.
Den udtagne del skal have
rummet en billedserie om Jesu
historie, skabt af den berømte,
men anonyme ”maler af Davidscenerne i Grimani-psalteret”.
Helsidesilluminationen på det
erhvervede blad forestiller Jesusbarnets fremstilling i templet.
På Lindenau-Museum Altenburg
i Tyskland findes tre andre
blade fra samme serie.
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ved at blive en del af bibliotekets database.
Oplysninger om ca. 10.500 tidsskrifter fra
Småtrykssamlingen, som hidtil ikke har
været søgbare, kan nu også findes der. Fra
specialsamlingerne kan nævnes registreringen af en stor samling af hørespil fra Danmarks Radio med tilhørende nodemateriale
og det store musikarkiv fra The International
Society for Contemporary Music (ISCM) og
dets danske afdeling. Endelig har biblio-
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teket i 2013 genoptaget registreringen af
nodetryk før 1800 til den internationale
musikdatabase RISM.
En særlig registreringsindsats i forbindelse
med digitalisering har været med til at skabe
en ny tjeneste, “Til salg”, som præsenterer
en række billeder, biblioteket tilbyder til
onlinesalg. Det gælder typisk portrætter og
lokaliteter, men også prospekter og landkort.

Udgivelser af danske
operapartiturer
Af nationalsamlingschef, cand.mag. Anne
Ørbæk Jensen og direktør Erland Kolding
Nielsen
I 2013 udgav Det Kongelige Bibliotek med støtte fra Weyse Fonden Peter
Heises (1830-1879) store opera Drot og
Marsk fra 1878 i en ny tosproget danskengelsk praktisk-videnskabelig udgave.1
Komponistens omtrent sidste opus er et
højdramatisk værk med både historisk
indhold, store følelser og nationalromantiske undertoner, og operaen spilles
stadig på danske scener. Partituret til
værket har aldrig før været udgivet, men
nu foreligger det sammen med både
stemmer og klaverudtog, og man kan
håbe på, at også udlandet kan få øjnene
op for denne opera om et stort drama
i europæisk højmiddelalder. Samtidig
med selve nodesiderne foreligger der
en omfattende indledning, der sætter
værket ind i en historisk kontekst, og
1 Peter Heise: Drot og Marsk. Tragisk Opera i
fire akter / King and Marshal. Tragic Opera in Four
Acts. Tekst af Christian Richardt. Udgivet af / edited
by Niels Bo Foltmann, Peter Hauge, Niels Krabbe
og Axel Teich Geertinger. Det Kongelige Bibliotek &
Edition S: Dansk Center for Musikudgivelse, 2012.
2 bind. xlvi, 869 ss. 2o. (DCM 12-13) ISMN 97909001827-1-5.
Klaverpartitur / Vocal Score ved / by Per Salo. 2012.
xvi, 421 ss. 4o. (DCM 15) ISMN 979-09001827-53/ 979-09001827-2-2.
Distribution: Edition S, Gråbrødretorv 18, DK-1156,
København K (www.edition-s.dk)
Carl Nielsen: Works / Værker. Published by the Carl
Nielsen Edition, The Royal Library / Udgivet af Carl
Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek. Copenhagen: Edition Wilhelm Hansen, 1998ff.

ikke mindst en beskrivelse af kilderne til
værket samt de redaktionelle overvejelser og tilpasninger, der har ligget bag.
Hele dette omfattende arbejde er udført
af Dansk Center for Musikudgivelse, der
oprettedes i 2009, og operaen repræsenterer endnu et udgivelsesmæssigt
højdepunkt i Centrets korte historie.
Dermed har Det Kongelige Bibliotek, der jo også er Danmarks nationale
musikbibliotek, gennem de sidste 15 år
udgivet fire af den danske musikhistories største operaer og bidraget til en
femte.
Det er en stor satsning at udgive et
operapartitur. Antallet af nodesider til
et sådant værk er omfattende, kildematerialet ofte kompliceret og vanskeligt
at læse, og mange valg skal træffes i
forbindelse med tydningen og tolkningen af komponistens nedskrifter, tekstens sprog, ønsket om et supplerende
klaverudtog, den historiske indledning
etc. Hvis der i tilslutning hertil også skal
foreligge en redegørelse for hele kildegrundlaget og foretages et redaktionelt
arbejde, er det en stor ressourcemæssig
investering, der for hvert værk omfatter
adskillige videnskabelige årsværk. Og
udgivelserne kan ikke og har aldrig – i
hvert fald for et lille land som Danmark
– kunnet bære sig selv kommercielt.
Det må derfor overvejes i hvert enkelt
tilfælde, hvordan opførelsesmulighederne ser ud for disse ofte tids- og personmæssigt krævende værker. Samtidig
er det klart, at netop operaen som genre
indtager en meget fremtrædende plads
i både en komponists produktion og et
lands musikalske repertoire og kulturarv.
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FOKUS

Dansk Folkemindesamling
2013
2645 forespørgsler og
besøgende
509 publicerede sider
25 faglige foredrag
rundt i landet
265 bogindkøb og gaver
1127 digitaliserede bånd
fra Folkemindesamlingen
2012
2752 forespørgsler og
besøgende
451 publicerede sider
26 faglige foredrag
rundt i landet
316 bogindkøb og gaver
1156 digitaliserede bånd
fra Folkemindesamlingen
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Kun ganske få danske operaer er hurtigt
efter deres kompositionstidspunkt blevet
udgivet i partitur hos musikforlagene.
Det drejer sig især om to grupper.
Den ene omfatter komponister som
August Enna (1859-1939), der i årtierne
omkring 1900 fik sine operaer udgivet
i Tyskland, og Paul von Klenau (18831946), hvis operapartiturer blev udgivet
i Wien og Berlin især i 1930’erne. Det
er store imponerende nodeudgaver
uden samtidige danske sidestykker. End
ikke Carl Nielsen (1865-1931) fik sine
operaer udgivet i sin egen tid.
Den anden gruppe er kommet på danske forlag, og her er der i højere grad
tale om nyere kompositioner fra især
1960’erne og 70’erne. En række af disse
er udgivet som et optryk (faksimile) af
komponistens renskrift – i nogle tilfælde
som en billig løsning i betragtning af
det forventede, stærkt begrænsede salg
af et så stort værk, i andre tilfælde fordi
partituret er så grafisk i sin notation, at
det på den måde præsenterer sig bedst.
Her kan man nævne nogle af moderne dansk musiks mest fremtrædende
operakomponister som Bent Lorentzen
(f. 1935), Ib Nørholm (f. 1931) og Per
Nørgård (f. 1932) – og senere f.eks.
Poul Ruders (f. 1949).
Flere operaer og syngespil er imidlertid
også udkommet som praktisk-videnskabelige udgaver på grundlag af omfattende kildestudier. Disse partiturer og
– for de nyeste – tilhørende stemmesæt
baserer sig hovedsagelig på Det Kongelige Biblioteks samlinger og har omfattende kildebeskrivelser, historisk indledning samt ikke mindst en redaktionel
bearbejdelse. Inden for syngespillene
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er det f.eks. Johann Hartmanns (17261793) Balders Død (1779) og Fiskerne
(1780), udgivelser, der giver mulighed
for opførelse, men nok overvejende
er tænkt til studiebrug. På operasiden
er det Rued Langgaards (1893-1952)
Antikrist (1921-1930), der også dannede
grundlag for opførelser og ligeledes gav
mulighed for visuel dokumentation i
form af en dvd.
Det Kongelige Bibliotek har igennem
de seneste 15 år stået for ikke mindre
end fire praktisk-videnskabelige udgaver
af partiturer til ældre hovedværker inden
for dansk operalitteratur. Det drejer sig
om Carl Nielsens Maskarade (1904-06)2
og Saul og David (1898-1901),3 som
2 Maskerade. Komische Oper in drei Aufzügen
/ Maskarade. Komisk opera i tre akter. Text von
/ Tekst af Vilhelm Andersen efter Ludvig Holberg.
Deutsche Übersetzung von / Tysk oversættelse af C.
Rocholl, revidiert von / revideret af Willy Dähnhardt.
Edited by / Udgivet af Michael Fjeldsøe, Niels Bo
Foltmann, Peter Hauge, Elly Bruunshuus Petersen,
Kirsten Flensborg Petersen. 1999. 4 bind. XLIV, VI,
VIII, 800 s.; viii, 104 s. Ill. Storfol. Indb. (Serie I. Bühnenmusik. Band 1-3 / Serie I. Scenemusik. Bind 1-3;
Critical Commentary / Kritisk beretning) ISBN
87-598-0967-1. ISMN M-66134-003-4.
Masquerade. Comic Opera in Three Acts / Maskarade. Komisk opera i tre akter. Text by / Tekst af Vilhelm Andersen efter Ludvig Holberg. English libretto
by / Engelsk oversættelse af Reginald Spink, revised
by / revideret af David Fanning. Edited by / Udgivet
af Michael Fjeldsøe, Niels Bo Foltmann, Peter Hauge,
Elly Bruunshuus Petersen, Kirsten Flensborg Petersen.
2001. 3 bind. xlii, vi, viii, 800 s. Ill.; .1999. viii, 104 s.
Storfol. Indb. (Serie I. Bühnenmusik. Band 1-3 / Serie
I. Scenemusik. Bind 1-3; Critical Commentary /
Kritisk beretning).
3 Saul and David, Opera in Four Acts / Saul og
David, Opera i Fire Akter. Text by / Tekst af Einar
Christiansen. English libretto / Engelsk oversættelse
af Geoffrey Dunn. Edited by / udgivet af Niels Bo
Foltmann, Peter Hauge, Niels Krabbe. 2002. 2 bind.
xliv, 691 s. Ill. Storfol. Indb. (Series I, Stage Music, Vols.
4-5 / Scenemusik Serie I, bd. 4-5). ISBN 87-5981095-5. ISMN M-66134-105-5.
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udkom i den samlede udgave af komponistens værker og ligeledes allerede
– for Maskarades vedkommende – har
dannet grundlag for såvel en opførelse
som en indspilning. I 2005 udkom J.P.E.
Hartmanns (1805-1900) nationalopera
fra 1846 Liden Kirsten4 – stadig den mest
Saul und David, Oper in vier Akten / Saul og
David, opera i fire akter. Text von / Tekst af Einar
Christiansen. Deutsche Ûbersetzung von / Tysk oversættelse af Willy Dähnhardt. Herausgegeben von /
Udgivet af Niels Bo Foltmann, Peter Hauge, Niels
Krabbe. 2003. 2 bind. xliv, 691 s. Ill. Storfol. Indb.
(Series I, Stage Music, vols. 4-5). ISBN 87-5981123-4. ISMN M-66134-111-6.
4 J.P.E. Hartmann: Udvalgte Værker / Selected
Works / Ausgewählte Werke. Udgivet af / Publish
ed by / herausgegeben von Hartmann Udgaven, Det
Kongelige Bibliotek. Copenhagen: The Royal Library.
2002ff: Liden Kirsten Opus 44 / Little Kirsten

opførte danske opera gennem tiderne
– som et led i Hartmann-Udgaven, og
endelig står vi i 2013 nu også med partituret til Drot og Marsk. Det er forhåbningen at kunne fortsætte med C.F.E.
Hornemans (1840-1906) Aladdin (1888)
i de kommende år, men ellers må man
på nuværende tidspunkt sige, at mange
af de ældre danske operaer nu har fået
et opførelses- og studiemateriale, der
både kan muliggøre deres opførelse og
forhåbentlig bidrage til deres udbredelse
– også i udlandet.
Opus 44 / Klein Karin Opus 44. Udgivet af Inger
Sørensen og Niels Krabbe. 2005. lxii, 446 s. Ill. Fol.
Indb. (Serie IV, Bind 1 / Series IV, Vol. 1 / Serie IV,
Band 1). ISMN M-706763-08-8.
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Som markering af udgivelsen af
Drot og Marsk afholdtes den 5.
april 2014 en præsentationskoncert, hvor unge sangere fra
Det Kongelige Operaakademi
opførte uddrag fra operaen,
akkompagneret af pianisten
Per Salo.

2013
10.379 antal æsker produceret
6.051 antal læg, omslag
og kuverter produceret
794 antal konserverede
bøger og arkiver
1.421 antal fotografiske
objekter skannet til
bevaringskopiering
2012
13.733 antal æsker produceret
8.700 antal læg, omslag
og kuverter produceret
1.127 antal konserverede
bøger og arkiver
3.305 antal fotografiske
objekter skannet til
bevaringskopiering
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Bevaringsafdelingen

Bevaringsafdelingen
OPGAVER
Bevaringsafdelingen har ansvar for
bevaringen af Det Kongelige Biblioteks
nationale samlinger i fysisk form.
Det er afdelingens ansvar at føre tilsyn
med samlingernes opbevaring og deres
bevaringstilstand. Afdelingen har også
ansvar for konservering af de genstande,
som allerede er skadet, og udfører
specialindbindinger i Det Kongelige
Biblioteks bogsamlinger. Samtidig gennemføres der en forebyggende indsats,
som retter sig mod genstandenes forhold helt fra modtagelsen i biblioteket,
ved håndtering, magasinering, udstilling, digitalisering og udlån, og hvor
både fysisk og kemisk nedbrydning
skal forhindres eller begrænses i videst
muligt omfang.
Afdelingen er nationalt videnscenter for
bevaring af arkiv- og biblioteksmateriale og yder rådgivning herom til andre
institutioner og enkeltpersoner.
Digitalisering
Det Kongelige Bibliotek gennemfører hvert
år en række digitaliseringsprojekter for at
give bibliotekets brugere adgang til digitale udgaver af f.eks. bøger, arkivalier, kort
og fotografier fra bibliotekets enestående
samlinger. Ud over at lette brugernes adgang til samlingerne er digitaliseringen også
med til at beskytte de fysiske samlinger mod
slitage, ligesom digitalisering i nogle tilfælde
kan være en sidste udvej for at sikre informationen i fysiske værker truet af nedbrydning (såkaldt substituering).
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I forbindelse med digitaliseringen knytter
bibliotekets specialister en række oplysninger
– metadata – til billedfilerne. Disse metadata gør det muligt for brugerne gennem
bibliotekets katalog- og formidlingssystemer
at søge og bladre i samlingerne, se billederne
og finde oplysninger om de enkelte værker,
som f.eks. titlen på et fotografi, navnet på
fotografen, eller hvad billedet forestiller.
I de tilfælde hvor digitaliseringen sker for
at substituere et originalt værk, registrerer
og bevarer biblioteket også metadata om
værkets fysiske beskaffenhed. Typisk kan det
være interessant for brugere at kende det
originale værks materialetype og teknik,
værkets dimensioner og bevaringstilstand,
samt at kunne se eventuelle inskriptioner,
der kan være anført på værkets bagside, kanter eller tilhørende emballage.
Bevaringsafdelingen har i 2013 undersøgt,
hvordan man kan indsamle disse metadata om
værkernes fysiske beskaffenhed og gemme
– indlejre – metadata i selve billedfilerne. Metadata ordnes normalt i skemaer, der definerer
deres indhold og struktur. Et skema består
typisk af en række feltnavne og de tilhørende
feltværdier, f.eks. feltnavnet “Teknik” med
feltværdien “Sort-hvidt glaspladenegativ”.
Undersøgelser har vist, at skemaet “Visual Resources Association (VRA) Metadata Panel”
(se nærmere her: <http://metadatadeluxe.
pbworks.com>) er et godt bud på en fornuftig metadatastandard, og skemaet vil nu blive
testet yderligere for at sikre, at det kan passe
ind i bibliotekets øvrige digitale arbejdsgange.
Understøttelse af digitaliseringen af bøger
og andre materialer gennem rådgivning,
tilstandsvurdering og konservering har især
været koncentreret om de værker, der er blevet digitaliseret indenfor ProQuest-projektet.
Det har drejet sig om inkunabelsamlingen
og danske tryk fra perioden 1601-1700.

En skånsom håndtering af materialerne
skal være i fokus hos alle medarbejdere, og
Bevaringsafdelingen har derfor afholdt et
håndteringskursus for de samlingsansvarlige
medarbejdere. Nogle materialer er så skrøbelige, at de skal håndteres med særlig omtanke
for at undgå skader, og hvis det er muligt,
er forebyggelse altid at foretrække frem for
behandling.
Digitaliseringsprojekterne lader mange
historiske bogbind gå igennem konservatorernes hænder, og både eventuelle skader og
den efterfølgende konservering giver særlig
indsigt i de teknikker, der tidligere er anvendt i indbindingen. For at få yderligere vi-

den om bogbindets historie afholdt Nicholas
Pickwoad, leder af Ligatus, University of the
Arts, London derfor en uges kursus i Bevaringsafdelngen, hvor han ud fra bibliotekets
egne bøger gennemgik bogbind fra år 1500
til år 1800. Undervisningen var især fokuseret på, hvorledes bogbinderhåndværket
forandrede sig i takt med, at handlen med
bøger stillede nye krav, og på hvordan det er
muligt at identificere bogbind fra forskellige
egne af Europa. Kursusdeltagerne var også
medarbejdere med samlingsansvar i Nationalbiblioteket, og det viste de muligheder for
øget historisk viden, der ligger i en detaljeret
undersøgelse af bogbindene.
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Danske tryk fra perioden 1701-1900 kan
bestilles af brugerne som e-bøger, og en
tilstandsvurdering af disse bøger er med til at
sikre, at skanningen sker, uden at materialet
lider overlast. Det kan enten være ved at
tage særlige hensyn under skanningen eller
gennem en konservering, hvor materialet
stabiliseres. I begge samlinger foretages der
også en løbende emballering af bøgerne.

Udstillinger
Bibliotekets udstillingsaktiviteter har i årets
løb også involveret Bevaringsafdelingen, som
har sikret, at genstandene ikke lider overlast
under udstillingen. For en række genstande
udgør lyset en reel risiko for udblegning og
dermed tab af værdi. Afdelingen gennemførte derfor et kursus for sikre, at alle involverede i udstillingsaktiviteter fik tilegnet sig
viden omkring forskellige materialegruppers

Boghistoriker Nicholas Pickwoad
viser en særlig interessant
detalje på et bogbind ved kurset i Bevaringsafdelingen.
Foto: Bevaringsafdelingen
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Her ses den færdige kopi af
Kiel-traktaten, produktet af
mange forskellige håndværkeres
helt særlige indsats.
Foto: Bevaringsafdelingen

lysfølsomhed set i relation til lysforholdene
i alle udstillingsområderne på biblioteket.
Målet er, at alle beslutninger om udstilling af
konkrete genstande, som tages på tværs af afdelings- og fagskel, er kvalificerede i forhold
til vurdering af risikoen.
Udstillingen Nordiske Bogbind 2013 (se
fokusartiklen herom) involverede Bevaringsafdelingen med både redaktion, opsætning af
bogbind og deltagelse i udstillingen med et
levende bogbinderi. Udstillingen viste den
stærke håndværksmæssige tradition i Norden,
og at håndværket stadig eksisterer blandt
bogelskere, der med stor passion, ekspertise,
kreativitet og sans for sammenhængen mellem form og indhold indbinder bøger i en
tid, hvor de gamle bogbinderuddannelser og
arbejdsområder er så godt som forsvundet.
Håndbogbinderuddannelsen eksisterer ikke
længere som en traditionel lærlingeuddannelse, men det er alligevel lykkedes biblioteket at uddanne en håndbogbinderlærling.
Det er sket under ordningen “Individuel uddannelsesplan”, og uddannelsen for lærlingen
blev i 2013 afsluttet med en svendeprøve på
teknisk skole.
Magasiner
I forbindelse med Kulturministeriets beslutning om nybygning af et fjernmagasin til de
nationale samlinger er det nødvendigt at få
skabt et overblik over samlingernes registreringsbehov. Her spiller Bevaringsafdelingen
en central rolle for indsamling af alle de oplysninger, der beskriver samlingerne, hvilket
skaber overblikket over det samlede behov
for klargøringsaktiviteter.
Indbindingsopgaver
I Bevaringsafdelingen har en opgave under
“indtægtsdækket virksomhed” sat fokus på
nogle af de gamle håndværksteknikker, som
var i anvendelse ved fremstillingen af trak-
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tater. Kiel-traktaten er den fredsaftale, som
i 1814 blev underskrevet af den danske og
svenske konge, hvorved Danmark måtte afstå
Norge til Sverige. Bevaringsafdelingen har
til det norske Storting fremstillet en nøjagtig faksimilekopi af den originale traktat i
anledningen af 200-års jubilæet herfor. Det
af Sverige underskrevne eksemplar, som er
blevet brugt som forlæg for faksimilen, ligger
i dag i Rigsarkivet i København. Kopieringen har involveret fremstilling af skrivepergament, kalligrafering af den originale tekst
med jerngallusblæk og fjerpen, fremstilling
af flettet possementsnor samt kvaster, hvori der
indgår guldbelagt sølvtråd og grå silketråd,
fremstilling af seglkapsel i sterlingsølv med
indgravering af tekst, kopiering af et vokssegl
med en diameter på 17,2 cm ved hjælp af
moderne 3D-scanning, indfarvning af silke
til foring af bogbindets inderside, indbinding og montering af seglet samt fremstilling af opbevaringsæske hertil. Hver enkelt
håndværksmæssig opgave har budt på sine
specielle udfordringer, og samlet har det været både en spændende og kompleks opgave
at få hver enkelt komponent passet ind i en
kopi af den originale Kiel-traktat.

Nordiske bogbind 2013
Af direktør Erland Kolding Nielsen
Artiklen er en revideret version af forfatterens
velkomsttale ved udstillingsåbningen den 2.
oktober 2013.
I oktober lagde Det Kongelige Bibliotek hus og plads på Kirkebybroen til
en fællesnordisk udstilling af Nordiske
Bogbind, en udstilling der efter en fast
turnus afholdes hvert 4. år. Danmark var
i 2013 vært for den seneste udstilling,
der løb hele oktober måned, hvorefter
den vises i Helsingfors i januar, i Oslo
i marts, i Reykjavik i maj, i Torshavn
i juli-august og slutter i Göteborg i
oktober 2014. I 2015 vises udstillingen
på Gutenberg-Museet i Mainz i Tyskland.
Bag udstillingen stod ikke mindst Det
Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling
i samarbejde med Foreningen af Danske
Designbogbindere med bogbinder Marianne Lund Petersen som central aktør.1
Med udstillingsrækken ønsker nordiske repræsentanter for bogbinderfaget
kontinuerligt at vise den stærke og
kvalitetsmæssigt fine håndværksmæssige tradition i Norden. Den vidner
om fagets helt unikke kvaliteter, der
ikke på tilsvarende måde videreføres i
digitale bogudgivelser. Nordiske Bogbind
2013 viser glæden ved bogen i alle dens
aspekter og demonstrerer med al tydelighed, at håndværket stadig eksisterer
1 Projektleder: Marianne Lund Petersen; organisationskomité: Marianne Lund Petersen, Maria Lundén,
Pia Jønsson, Henning Mortensen og Peter Reinhardt.

blandt bogelskere, der med stor passion,
ekspertise, kreativitet og sans for sammenhængen mellem form og indhold
håndindbinder bøger i en tid, hvor de
gamle bogbinderuddannelser og -arbejdsområder er så godt som forsvundet.
Samarbejdet inden for bogbinderfaget i
de nordiske lande har en lang tradition
bag sig. Fra 1956 og frem til 1990 gennemførtes en lang række konkurrencer
med stor deltagelse i forskellige kategorier. I 2001 blev repræsentanter for bogbinderne i de nordiske lande enige om
at genoptage aktiviteten, nu ikke i form
af egentlige konkurrencer, men i en fælles udstilling, dog med mulighed for at
give særligt udvalgte bøger en hædrende
omtale.Værtsskabet for Nordiske Bogbind
går på skift landene imellem, sidst med
Island som værtsland. Udstillingen har
hver eneste gang været en stor succes. I
2013 deltog op imod 100 bogbindere,
faglærte såvel som amatører.
Til udstillingen er udgivet et meget flot
katalog af Foreningen af Danske Designbogbindere i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek.2 Ud over at præsentere
de udstillede værker foldes bogbinderfaget ud gennem interviews og visuelle
fortællinger for at belyse værdien af den
håndindbundne bog og dens muligheder for at overleve i en digitaliseret
verden.
2 Nordic Bookbinding 2013 [Nordiske Bogbind
2013]. Danske & engelske tekster: Pia Jønsson. Eds:
Pia Jønsson, Maria Lundén, Marianne Lund Petersen.
Design og tilrettelæggelse: Maria Lundén. Publ. by
the Association of Danish Design Bookbinders & The
Royal Library: Narayana Press & Jysk Bogbind K/S,
Holstebro. 2013. 126 s. Ill. 4o. ISBN 978-87-7023118-3.
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Bogindbinding er igennem tiden udviklet til perfektion af såvel professionelle
håndværkere og kunstnere som dedikerede ikke-professionelle, hvad Nordiske
Bogbind 2013 til fulde viser.
Karakteristisk for den gode håndindbundne bog er, at indbindingen tilgodeser bindets primære formål med at
beskytte bogens indhold, selve bogblokken, samtidig med, at de håndværksmæssige og kunstneriske aspekter går
op i en højere enhed, og at bogbindet
afspejler bogens indhold og værdi i
øvrigt.
Den oprindelige mening med indbindingen var at give bogen en længere
levetid, så flere kunne læse den, før
den var slidt op. At dette over tid har
udviklet sig til decideret kunsthåndværk
med vægt på den æstetiske udformning, er måske ikke så underligt, da det
giver bogen en ekstra dimension ved
læseoplevelsen. Bogbinderi blev tidligt
betragtet som en del af kunstindustrien
og blev da også kanoniseret af det tidligere Kunstindustrimuseum, nu Designmuseum Danmark, ud fra en erkendelse
af, at det var et af de håndværk, der af
gode grunde blev ofret mange designkræfter på. Desuden indgår bogbind
naturligvis i den museale funktion, Det
Kongelige Bibliotek i århundreder har
haft som Danmarks Bogmuseum, hvortil
institutionen til stadighed erhverver
repræsentative og fornemme bogbind til
samlingen.
Den industrielle kvalitetsindbinding er
desværre på vej til at forsvinde. De typer
af publikationer og litteratur, primært
håndbøger og leksika, der tidligere blev
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indbundet, bliver i stigende grad slet
ikke trykt, men kun produceret og distribueret digitalt. Denne gren af håndværket vil formodentlig kun overleve i
form af reparationer og særindbindinger
på ganske få institutioner, i Danmark
først og fremmest på Det Kongelige
Bibliotek, hvor der vil være håndbogssamlinger mindst et par generationer
endnu på læsesalene.
Biblioteket har også stadig en stor
Bevaringsafdeling – med en enkelt
lærlingeplads – da bogbinderi stadig har
sin berettigelse i bibliotekets regi i tilknytning til bredere og betydningsfulde
bevaringsforanstaltninger. Der er i dag
– ud over selve bevaringschefen – fire
håndbogbindere, der alle aktivt bidrager
til udstillinger og konkurrencer i Danmark og i udlandet, og som også har
vundet flere priser. I Bevaringsafdelingen prioriteres det hvert år at foretage
5-10 moderne indbindinger, så det også
om flere hundrede år vil være muligt
at se, hvorledes design og materialevalg
spillede sammen i begyndelsen af det
21. århundrede.
Et andet stort område på hastigt tilbagetog i samfundet er biblioteksindbindingen for folkebibliotekerne. Det
udgjorde førhen et stort marked for
bogbinderne, der sikrede, at bøgerne
kunne holde til mange udlån. I dag
benyttes ofte en plastindbinding, som
ikke er særlig stærk, hvilket betyder,
at bøgerne kasseres efter forholdsvis
færre udlån end tidligere. Det klassiske
bogbinderi er således ramt af samme
skæbne som en række andre historiske
håndværk, der er blevet udkonkurreret
af industrialiseringen.

Lad mig slutte med et par personlige
bemærkninger. Det er min overbevisning, at de smukt udførte bogbind, i traditionelle såvel som utraditionelle materialer, altid vil appellere til ovennævnte
segmenter, og oplysningsforbundene har
da også over de sidste årtier meldt om
stor interesse blandt private for at lære
at indbinde bøger. At skabe eller købe
en håndindbunden bog svarer til at kreere eller anskaffe andre kunstindustrielle
genstande eller klenodier.
Jeg har selv altid haft en passion for bøger,
primært som en del af historien og som
brugsbøger. Det at være chef for Det
Kongelige Bibliotek går ud på både at
bevare det, der allerede er skabt, og sørge
for, at det, der bliver skabt i nutiden, også

bliver indsamlet med henblik på fremtiden. Det gælder både på det fysiske og
det digitale område. Jeg har derfor også i
min tid opprioriteret Det Kongelige Biblioteks funktion som Danmarks Bogmuseum inden for den fysiske bogs klassiske
felter: papir, tryktyper, design, illustrationer og naturligvis bogbind.
På den ene side er jeg pessimist, hvad
angår bogbindererhvervets fremtidige
betydning, når man ser bort fra helt specielle sammenhænge. På den anden side
ser jeg med Nordiske Bogbind 2013 et levedygtigt håndværk præget af en særdeles
personlig og kunstnerisk interesse, der
forhåbentlig også i fremtiden vil appellere til de bog- og designinteresserede.
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Udstillingen Nordiske Bogbind 2013 repræsenterer imidlertid et tredje område,
som forhåbentlig holder skansen, fordi
det har interesse for bogelskere, designinteresserede og andre kreative mennesker.

Udstillingerne af Nordiske Bogbind har
således en vigtig formidlingsmæssig
funktion som øjenåbner til en verden,
der er helt sin egen og som kombinerer
århundreders håndværksmæssig kunnen
med nutidigt form- og billedsprog.

Bogbinder Marianne Lund
Petersen havde til udstillingen
opstillet et levende bogbinderværksted, så håndværket kunne
opleves på nærmeste hold. Foto:
Bevaringsafdelingen

44

n at ionalbibliot e ke t

Udstillingen var bygget op som
en korridorlejlighed med 14
døre, der åbnede for temaer i
Søren Kierkegaards liv og forfatterskab.

FOKUS
Det Kongelige Biblioteks udstilling
“Den originale Kierkegaard”
Af udstillingskoordinator, arkitekt Christina
Back, Kulturafdelingen, og forskningsbibliotekar, mag.art. Bruno Svindborg, Nationalsamlingsafdelingen
Som bidrag til fejringen af filosoffen
Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag i
2013 viste Det Kongelige Bibliotek fra
23. april til 19. oktober 2013 en stor udstilling i Søjlesalen i Den Sorte Diamant
med titlen “Den originale Kierkegaard”.
Grundlaget for udstillingen var de
mange originale breve, dagbøger, udkast,
manuskripter, lapper og strimler, der
befinder sig i hans arkiv, og som gav
udstillingsgæsterne en mulighed for at
komme helt tæt på det skabende øjeblik
– dér hvor Søren Kierkegaard satte
pen til papir og nedfældede de tanker,
der stadig inspirerer og bevæger læsere
verden over. Sørens Kierkegaards arkiv
i Det Kongelige Bibliotek blev i 1997
optaget på UNESCOs Memory of the
World Register som en del af verdens
umistelige kulturarv.
Udstillingens overordnede design tog
udgangspunkt i en lang hvidmalet korridor, der med sine 14 tre meter høje
fyldningsdøre med neonfarvede almueindfatninger gav gæsterne mulighed for at
gå på opdagelse i en række separate rum,
der fokuserede på de mest kendte og
opsigtsvækkende episoder i Kierkegaards
korte, men yderst produktive liv: Den
brudte forlovelse med den 18-årige Regine Olsen, som satte sig vedvarende spor
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i forfatterskabet, Kierkegaards fejde med
det satiriske blad Corsaren og den såkaldte ’kirkekamp’, hvor K
 ierkegaard gav
sit polemiske temperament fri udblæsning
i raseri over præsteskabet og folkekirken.
I andre rum blev der vist eksempler på de
pseudonyme skrifter samt de opbyggelige
taler og skrifter om kristendommen, som
han udgav i eget navn, og på det omfattende dagbogsmateriale.
Også hans forhold til den dominerende
far og til H.C. Andersen og andre af
hans samtidige blev belyst på udstillingen, hvor man også kunne se helt
personlige papirer, herunder hans testamente, hvor han overdrager alt til sin
fordums forlovede. Der blev endvidere

n at ionalbibliot e ke t
vist et meget stort udvalg af bøger af og
om Kierkegaard på en lang række sprog
samt en til udstillingen produceret film,
der fortalte om arkivets vej til Det Kongelige Bibliotek og dets betydning for
forskningen i Kierkegaards forfatterskab.
Som en del af udstillingens rumlige
formidling var hvert rum iscenesat som
forskelligartede abstrakte tableauer, der
stod som en refleksion over eller en
kommentar til det udstillede materiale.
Grebet var tænkt til både at iscenesætte
temaet i det enkelte rum, til at åbne
materialet op også for det brede pub-

likum og til i det hele taget at skærpe
udstillingsgæsternes nysgerrighed gennem udstillingen.
Udstillingen, der var særdeles velbesøgt
af såvel danske som udenlandske gæster,
fik positiv omtale ikke blot i dansk
presse, men også det amerikanske tidsskrift The New Yorker var begejstret for
udstillingen, ligesom den blev præsenteret og omtalt i radio (blandt andet
BBC) og TV, herunder i DR2’s “Deadline” og TV2 “Lorry”, og den fik besøg
af “Smagsdommerne”.
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Montren i rummet ”Min
Regine”, der blandt andet viste
nogle af Søren Kierkegaards
breve til sin forlovede og hans
testamente.

2013
62.554 udstillingsgæster
205 besøg/omvisninger
(hold)
3.259 besøg/omvisninger
(deltagere)
18.249 gæster til koncerter
og foredrag
1.841 medlemmer i
Diamantklubben
8.630 medlemmer i
Students Only!
49 publicerede
filmoptagelser fra
arrangementer i
Kulturafdelingen
2012
47.041 udstillingsgæster
177 besøg/omvisninger
(hold)
2.777 besøg/omvisninger
(deltagere)
15.449 gæster til koncerter
og foredrag
1.819 medlemmer i
Diamantklubben
7.571 medlemmer i
Students Only!
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Kulturafdelingen

Kulturafdelingen
OPGAVER
Kulturafdelingen har ansvaret for Det
Kongelige Biblioteks kulturelle aktiviteter, herunder indhold, idéudvikling, information om og markedsføring af disse
aktiviteter. Det drejer sig om følgende
områder: Koncerter, udstillinger, vandreudstillinger, kulturelle arrangementer,
besøg og omvisninger, videnskabelige
og populære foredrag, foredragsrækker,
konferencer, debatter m.v. Afdelingen
har desuden ansvaret for markedsføring
af kulturaktiviteter og opsyn og hjælp
vedrørende designprogram og skiltning. Hertil kommer drift og udlejning af Dronningesalen og bibliotekets
mødelokaler til koncerter, møder og
konferencer samt drift af Diamantinformationen. Afdelingen har ansvaret for
driften og udviklingen af Diamantklubben, studenternetværket Students Only!
og udstillingerne i Museet for Dansk
Bladtegning.
I snart 15 år har Kulturafdelingen haft fokus
på at give gæsterne i Den Sorte Diamant
de bedste muligheder for at møde kulturarven og 2013 var ingen undtagelse. Kunst,
kultur og kulturarv er identitetsskabende,
og som nationalbibliotek har Det Kongelige
Bibliotek en forpligtelse til at bevare, men
også at præsentere og formidle den kunst og
kulturarv samt den forskning, der knytter sig
til den.
Efterspørgslen efter kulturarv og muligheden for at kunne sanse den, uanset om det
er i form af litteratur, breve, klingende musik
eller fotos, er ikke aftagende. På kulturinstitutioner i Danmark og udlandet forfines det
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fysiske møde, og der arbejdes med oplevelsen, dramaturgi og formater. Samtidig
tilbydes flere og flere oplevelser digitalt i
form af download eller livestream. I 2013
blev det f.eks. takket et samarbejde med Kristeligt Dagblad og videoakademiet.dk muligt
for Kulturafdelingen at tilbyde International
Forfatterscene til download på video fra kb.dk
allerede dagen efter, at det enkelte arrangement havde fundet sted.
Som tidligere år var det også i 2013 kun
muligt at fortsætte denne meget væsentlige
synliggørelse af Nationalbiblioteket og de
kulturaktiviteter, der ligger i forlængelse af
dette, ved at have en række nationale og
internationale samarbejdspartnere – og ikke
mindst et tæt samarbejde med en række
afdelinger, samlinger og forskere på Det
Kongelige Bibliotek.
Centrale aktiviteter i 2013
Januar begyndte med ganske nye klange i
det offentlige rum i 12 kanals-højttalersystemet i Den Sorte Diamants Atrium.
Da Dansk Komponist Forening fejrede sin
100-års fødselsdag i 2013, var det oplagt at
lade nogle af foreningens yngste medlemmer skabe nye værker – 12 i alt – til Atriet.
Komponistforeningens 100-års fødselsdag
var også anledning til Den store lydrejse, hvor
biblioteket og foreningen bød på ni timers
dansk musik på tænkelige – og utænkelige
– scener i Diamanten og i den gamle del af
biblioteket på Slotsholmen.
2013 stod i Søren Kierkegaards tegn, da
det var 200-året for filosoffens fødsel. Det
Kongelige Bibliotek huser Søren Kierke
gaard-arkivet, den enestående samling af
hans breve, dagbøger, manuskripter og bøger,
der giver et unikt indblik i forfatterskabet.
Med udgangspunkt i originalmaterialet og
i en meget spektakulær iscenesættelse blev
udstillingen Den originale Kierkegaard en cen-

Fejringen af filosoffen sluttede i november
meget symbolsk på Søren Kierkegaards Plads
med, at der blev nedlagt et af Kierkegaards
kendte citater i vandtrapperne ud til havnen.
Citatet er en del af The Universal Library
skabt af kunsterduoen FA+ Ingrid Falk &
Gustavo Aguerre.
Det Kongelige Biblioteks kulturnetværk for
studerende ved de videregående uddannelser
Students Only! rundede 8.000 medlemmer i
2013 efter årets semesterstartsarrangement,
der bød på samtaler – og på to af de tunge
navne fra filosofiscenen, Jan Werner-Müller
og Jacques Rancière.
Gode traditioner og arrangementsformer
fortsatte: Foredragsrækker – i 2013 om
Kontroversielle politikere i det 20. århundrede,
Besættelsen 1940-45 og Videbegær – fyraftenskoncerter, caféscenen De Unge og De Tunge,
Årets Pressefoto i Det Nationale Fotomuseum samt Kulturnatten, der i 2013 blandt
andet bød på gæsternes eget råbekor i den
gamle læsesal.
I slutningen af året åbnede Det Nationale
Fotomuseum den første soloudstilling i
Danmark med den tyske fotograf Barbara
Probst, der på tankevækkende vis udfordrer
forholdet mellem fotografi og virkelighed.

Selvom finanskrisen ikke har sluppet sit tag
endnu, var der positiv udvikling i Kulturafdelingens udlejningsvirksomhed. Området
fokuserer naturligvis på at yde den bedste
service for sine kunder; dertil har der i 2013
været arbejdet målrettet med at formidle
til mødegæsterne, at Diamanten er en del
af Det Kongelige Bibliotek med tilhørende
samlinger.
Diamantinformationen
I Diamanten begynder mødet med Det
Kongelige Bibliotek – hvad enten man er
biblioteksbruger, forsker, kulturkunde eller
konferencegæst – meget ofte i Diamantinformationen, der i 2013 gik ind i sit andet år.
Her foldes husets mange muligheder ud,
naturligvis også de mange oplevelser, som
Kulturafdelingen skaber. I 2013 blev den
fysiske sammenlægning af udlånsfunktioner,
mødested og serviceskranke for kultur- og
konferencegæster yderligere udviklet. Med
udgangspunkt i et stort projekt inden for
servicedesign blev der fokuseret på biblioteksbrugernes møde med Det Kongelige Bibliotek. Diamantinformationen var
ligesom i sit første år ramme om en række
bogsigneringer i forbindelse med International Forfatterscene. Desuden er Diamantinformationen også en butik med bøger og varer,
der knytter sig til bibliotekets mangeartede
aktiviteter. 2013 var året, hvor f.eks. bibliotekets samlinger begyndte at finde vej til hylderne i form af merchandise som notesbøger
og postkort-mapper.
Diamanten og DiamantEnsemblet
Det Kongelige Biblioteks koncerter i Den
Sorte Diamant følger en musikprofil, der
hviler på disse søjler: 1) Koncertrækker med
DiamantEnsemblet, gerne med gæstestjerner
og med skelen til den unge musikergeneration og til temaer i tiden, 2) Jazzkoncerter i
forbindelse med Vinterjazz i februar og Copenhagen Jazzfestival i juli, 3) Koncertserier
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tral del af Nationalbibliotekets Kierkegaardfejring. Et andet væsentligt arrangement i
den sammenhæng fandt sted den 5. maj. Her
gik den fremtrædende interviewer fra New
York Public Library, Paul Holdengräber, der
også er en indsigtsfuld Kierkegaard-læser, på
scenen i Dronningesalen. Med udgangspunkt
i begreberne Love – Faith – Choice udspandt
der sig tre samtaler med Kierkegaard som
klangbund med henholdsvis filosoffen Pascal
Bruckner, forfatteren Siri Hustvedt og køkkenchefen René Redzepi.
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som f.eks. Fyraftenskoncerter, Kor i Diamanten
og Pianister i Diamanten, 4) Internationale
stjernekoncerter, 5) Enkeltstående koncerter med verdensmusik, tematiske koncerter
knyttet til husets samlinger og indsatsområder samt samarbejdsproduktioner med
ensembler, festivaler og andre aktører på
musikscenen.
Fælles for koncerterne ligger et ufravigeligt
krav om høj kunstnerisk kvalitet og internationalt udsyn, samt et kontinuerligt arbejde
med udvikling af koncertform og fokus på
publikumsudvikling.
Med udgangspunkt heri har 2013 budt på
34 koncerter i Dronningesalen:
DiamantEnsemblet åbnede sin 10 års jubilæumssæson 3. september 2013 for fulde
huse med verdensstjernen Sarah Chang som
violinsolist i Vivaldis Fire Årstider. Sæsonen fortsatte med en hyldest til den unge
musikergeneration med Det Kgl. Danske
Musikkonservatoriums Juniorakademi på
scenen side om side med DiamantEnsemblet
i et program, der fejrede den engelske komponist Benjamin Brittens 100-års fødselsdag.
I november præsenteredes en nyskabelse:
Diamanten Strings – 16 strygere i et program
med musik af blandt andet Grieg og Kurt
Atterberg.
Foråret (slutningen af ensemblets 9. sæson)
var sædvanen tro blevet indledt med festlig
nytårskoncert med skuespilleren Henrik
Kofoed, jazzsangerinden Cæcilie Norby og
Royal Danish Brass som ensemblets gæster.
I februar var en af den klassiske musiks milepæle på programmet: Stravinskys Historien
om en soldat, iscenesat med billedprojektioner
og skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen som
dramatisk, agerende oplæser samt danserinden Astrid Elbo som medvirkende på scenen. I marts var DiamantEnsemblets fagottist

49

Audun Halvorsen i fokus. Han havde selv
lagt koncertprogrammet med besøg af blandt
andet den norske pianist Christian Hadland
i musik af Mozart. Sæson 2012/13 sluttede
med besøg af den lettiske violinist Baiba
Skride, der sammen med ensemblet spillede
Haydns violinkoncert i C-dur.
Forud for alle DiamantEnsemblets koncerter
har der været arrangeret koncertintroduktioner (pre concert-talks).
Fyraftenskoncerterne udgør sammen med
DiamantEnsemble-koncerterne en musikalsk
rygrad i den årlige programplanlægning. I
2013 blev der i foråret gjort forsøg dels med
kombination af oplæsning og musik, dels
med andre genrer end den klassiske musik.
I efteråret blev fyraftenskoncerterne til i nyt
samarbejde med Danmarks Radio (se fokusartiklen herom).
Jazzen stod stærkt i 2013:Vinterjazz-festivalen i februar præsenterede dels en koncert
med tenorsaxofonisten Scott Hamilton parret med den svenske pianist Jan Lundgren,
dels en udsolgt koncert med jazzsangerinden
Sinne Eeg og hendes kvartet. På Copenhagen Jazz Festival var Dronningesalen udsolgt
til tre koncerter: Danmarks Radios Big
Band i Gil Evans-repertoire, koncert med
superkvartetten Palle Mikkelborg/Carsten
Dahl/Lennart Ginman/Thomas Blachman
og endelig en hyldestkoncert til bassisten
Bo Stief, der kunne fejre 50 år på scenen.
Her blev der præsenteret en perlerække af
danske musikere, han har arbejdet sammen
med gennem årene. Endelig var der i Læsesal
Nord en stemningsfuld koncert med guitaristen Mark Solborg.
Kor i Diamanten er en ny koncert-serie, som
introduceredes i september 2013 med Sokkelund Sangkor og blæserkvintetten Carion,
der fejrede 100-året for komponisterne
Jørgen Jersild og Svend S. Schultz’ fødsel. I

Med velvillig støtte fra en række danske
fonde lykkedes det også i 2013 at præsentere
internationale gæster på scenen: I februar
gæstede den kendte Emerson-kvartet Den
Sorte Diamant i et forrygende program med
blandt andet Sjostakovitj’ Strygekvartet nr.
12. En ny trio-konstellation lagde sin første
danske koncert i Dronningesalen: cellisten
Andreas Brantelid (Danmark) i selskab med
pianisten Marianna Shirinyan (Armenien)
og bratschisten Anders Tomter (Norge). I
januar spillede den unge canadiske strygekvartet Afiara blandt andet Carl Nielsen
i Dronningesalen, og i november var den
tyske saxofonkvartet Raschér på besøg – i
usædvanligt selskab, nemlig med barokensemblet Concerto Copenhagen i musik
af Bach og en uropførelse af Karl Aage
Rasmussen.
Af enkeltstående satsninger skal her fremhæves hyldestkoncerten i november til den
afdøde, egyptiske sangerinde Oum Kal
thoum med Fatma Zidan Group og egyptiske gæstemusikere. Koncerten havde årets
største publikumsinteresse og var særligt
tilrettelagt med billedprojektioner, oplæsning og pre concert-talk. I maj vakte en
lignende koncert stor interesse: Middle East
Peace Orchestra vandrede Carsten Niebuhrekspeditionens rute gennem Mellemøsten
og spillede musik fra en række geografiske
stoppesteder – tilrettelagt i samarbejde med
forskningsbibliotekar Eva-Maria Jansson
fra Judaistisk Samling. Hun deltog også i en

koncertintroduktion med orkestrets leder,
Henrik Goldschmidt.
Den polske komponist Witold Lutoslawski
(1913-1998) blev hyldet af Athelas Sinfonietta, Aarhus Sinfonietta og cellisten Jakob
Kullberg i et program, der også bød på
musik af Per Nørgård.
Slutteligt skal kort nævnes, at 2013 præsenterede en særlig koncert-forestilling med
titlen Divorce, der skildrede menneskelig
forandring i dans, visuals og musik. Dertil
kom en tema-koncert, der i anledning af,
at Niels W. Gade-udgaven nu er mere end
halvvejs, præsenterede to af Niels W. Gades
violinsonater, spillet af violinisten Soo-Jin
Hong og pianisten Jens Elvekær, begge fra
Trio con Brio.
Musikken var i øvrigt markant til stede ved
årets Kulturnat, der stod i stemmens tegn
med klassisk korsang, rytmisk vokalsekstet
og råbekor, samt råbe-sessions for publikum
i Læsesal Nord med live-sampling ved komponisten Wayne Siegel.
Det største arrangement, hvad angår at fylde
Den Sorte Diamant med musik, kunne man
dog opleve ved 9-timers-eventen Lydrejse
1913-2013, hvor Dansk Komponist Forening i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek fejrede foreningens 100-års fødselsdag
(se fokusartiklen herom).
Bookingen
Det Kongelige Biblioteks arrangementsaktiviteter i Bookingen har haft et godt år i
2013 med sammenlagt over 600 velafviklede
møder, arrangementer og omvisninger.
Bookingens markedsføringsstrategi har
blandt andet omfattet en øget opmærksomhed på, hvorledes husets virke og værdier
afspejles i faciliteterne og i kontakten med

50

n at ionalbibliot e ke t

december var det DR Vokalensemblet, der
bar kor-faklen videre i et vidtfavnende juleprogram med uropførelser af komponisten
Jexper Holmen, musik af Carl Nielsen, P.E.
Lange-Müller, Britten og Poulenc, suppleret med talte ord om julens mysterier ved
skuespilleren Kristian Leth. Serien tænkes
videreført de kommende år med såvel danske som udenlandske kor.
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kunderne. Herved adskiller Bookingen sig
fra de øvrige statslige institutioners udlejningsvirksomhed og traditionelle private
møde- og konferencevirksomheder.
Et nyt tiltag i den forbindelse er samarbejdet
med Museet for Dansk Bladtegning, der har
dekoreret alle mødelokalerne med tegninger
af de forfattere, der lægger navn til lokalerne
samt illustrationer fra forfatterens værker.

I andet halvår introducerede DIAMANTklubben en ny medlemskabstype,
ENKELT+1, der består i ét personligt
medlemskort med friheden til at invitere en
gæst med til alle Den Sorte Diamants kulturarrangementer. Desuden er der er skabt
et nyt samarbejde med Summerbird, som
har givet mulighed for at forære chokolade
som hvervegave ud over bibliotekets egne
udgivelser.

Udsmykningerne binder kulturarven og
Det Kongelige Biblioteks samlinger sammen med kunderne, således at afviklingen
af et møde eller arrangement i Det Kongelige Bibliotek bliver en særlig oplevelse,
der yderligere kan krydres med et besøg i
Montana-salen. Her finder man en række
skatte fra Nationalbibliotekets samlinger.
På denne måde bidrager Bookingen til, at
Det Kongelige Bibliotek når ud til et bredt
publikum.Yderligere fokuseres der på at
formidle husets kulturtilbud til Bookingens
kundesegment.

DIAMANTklubben var også til stede på
årets Bogforum i Bella Center i København.
Her kunne medlemmerne deltage i en
konkurrence om et antal gratis billetter, hvis
de fortalte, hvilke forfattere de kunne tænke
sig at møde på Det Kongelige Biblioteks Internationale Forfatterscene. Klubben modtog
rigtig mange forslag, som kulturafdelingen
nu har fået til inspiration. DIAMANTklubben har mange loyale medlemmer, og en
sådan dialog er med til at styrke forholdet
mellem biblioteket og medlemmerne – og
medlemmerne imellem.

Det Kongelige Biblioteks udlejningsvirksomhed har i 2013 haft en samlet omsætning
på kr. 4.000.000 fordelt på kr. 3.800.000 på
udlejning og kr. 200.000 fra omvisninger.

International Forfatterscene 2013
Den Sorte Diamant blev igen i 2013 centrum for store verdensnavne, blandt andet
takket være International Forfatterscene,
der bidrog med en række meget tunge
internationale profiler som Kofi Annan, P.O.
Enquist, Michael Palin, Siri Hustvedt, Göran
Rosenberg, Pascal Bruckner, Philip Djian,
Caitlin Moran, Milton Hatoum samt et
stort og ambitiøst udvekslingsprojekt mellem danske og palæstinensiske forfattere fra
hele verden: Nathalie Handal (US), Kamal
Boulatta (D),Yahya Hassan (DK) og Najwan
Darwish (PL), der mødtes med HanneVibeke Holst, Martin Glaz Serup og Janne
Teller til et tredages ophold. Deres samtaler
og readings – privat og på scenen – fortsætter i maj 2014, når de alle mødes på ny i
Ramallah.

DIAMANTklubben
Diamantklubben er Det Kongelige Biblioteks kulturklub. Udover at få tilbudt rabat
på alle de mange kulturarrangementer, der
har været på programmet, samt gratis adgang
til tre foredragsrækker, har der i 2013 været
afholdt 15 eksklusive arrangementer kun for
DIAMANTklub-medlemmer. Der har både
været tale om aktiviteter i Det Kongelige
Bibliotek, f.eks. omvisninger i udstillingerne og besøg hos samarbejdspartnere som
f.eks. Dansk Arkitektur Center og en række
kulturinstitutioner på Slotsholmen. Der har
været stor tilstrømning til alle disse særarrangementer.
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Endnu en gang tiltrak scenen et stort, videbegærligt publikum med udsolgte huse.
Kristeligt Dagblad gik ind som sponsor for
forfatterscenen, hvilket gjorde det muligt, at
produktionsselskabet Videoakademiet.dk
kunne filme scenens produktioner. En
optagelse med den britiske forfatter Caitlin
Moran var den første, som blev lagt ud, og
den har efterfølgende opnået tæt på 20.000
visninger på YouTube.
International Forfatterscene bliver til via
netværksaftaler og samarbejder med ambassader, kulturinstitutter og forlag, PEN,
Det Danske Hus i Palæstina, DR, TV2 og
Kulturstyrelsen.
Pressen har vist stor interesse for International Forfatterscene, hvilket har ført til større
omtaler i DR P1, TV 2 News, Politiken,
Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Information, Kristeligt Dagblad og Weekendavisen i forbindelse med besøg af forfatterne
P.O. Enquist, Caitlin Moran og Philippe
Djian samt arrangementerne Grænseløse Ord,
Art of Conversation og Love, Faith, Choice.
Students Only! 2013
Det store hovednavn for Students Only! i
2013 var FN’s generalsekretær, Ban KiMoon. I forbindelse med sit officielle besøg i
Danmark i oktober ønskede han at møde et
ungt publikum, og valget faldt på Det Kongelige Biblioteks netværk for studerende på
videregående uddannelser: Students Only!
Der var massiv interesse for at få en billet til
arrangementet, som lagde sig helt i forlængelse af profilen for Students Only!, hvor international politik og samfundsemner bliver
diskuteret. Besøget kom i stand takket være
et samarbejde med den danske FN-misssion
i New York og Udenrigsministeriet.
Det samme gjaldt besøget på International
Forfatterscene, hvor FN’s tidligere gene-

ralsekretær Kofi Annan var gæst.Ved den
lejlighed blev der reserveret omkring 100
billetter til studerende.
International politik var også på dagsordenen
fra årets start, hvor et stort anlagt samarbejde
med DR og CPH:DOX resulterede i en
vigtig debat: Mit Afghanistan med udviklingsminister Christian Friis Bach, filminstruktøren Nagieb Khaja, forfatteren Carsten Jensen
samt kaptajn i hæren og tidl. udsendt Mads
Silberg. Et andet arrangement i samme regi
var visning af og debat om dokumentarfilmen Pussy Riot – a Punk Prayer.
I oktober var der rift om 100 Students
Only!-billetter, da tre Nobelprismodtagere
gæstede Dronningesalen i anledning af 100året for Niels Bohrs atommodel. Desuden
var der en række eksklusive udstillingsom-
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De studerende fra Students
Only! fik en sjælden mulighed
for at stille spørgsmål direkte
til FN’s generalsekretær Ban
Ki-moon.
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visninger, som trak så meget publikum,
at turene måtte dubleres. Den store Art of
Conversation-dag, som i år gjorde det ud for
Det Kongelige Biblioteks semesterstartsfest –
og hvor blandt andet Jan Werner Müller og
Jaques Rancière medvirkede – bragte også
Students Only! massiv omtale i medierne (se
fokusartiklen herom).
Samlet set resulterede 2013-programmet i
1.000 nye medlemmer i Students Only!
Foredragsrækker
I 2013 tilbød Det Kongelige Bibliotek tre
foredragsrækker. I foråret var der to: Kontroversielle politikere i det 20. århundrede og
Danmarks Besættelse 1940-45. I Kontroversielle politikere, tilrettelagt af direktør Erland
Kolding Nielsen, var der blevet inviteret
seks danske historikere, der alle har bedrevet
forskning på primært grundlag i international historie, til at præsentere deres forskning
og fortællinger om Sovjetunionens grundlægger Vladimir Iljitj Lenin (1870-1924),
efterfølgeren Josef Stalin (1878-1953), Nazitysklands propagandaminister Joseph Goebbels
(1897-1945), USA’s præsident 1961-63 John

Den unge forfatter Mathilde
Walter Clark, der debuterede
i 2004, havde sat den tunge
Jørgen Leth stævne på Caféscenen i debatrækken De unge og
De Tunge.
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F. Kennedy (1917-1963), Storbritanniens
konservative premierminister 1979-1990
Margaret Thatcher (1925-2013) og Italiens
ministerpræsident 2001-2006 og 2008-2011
Silvio Berlusconi (f. 1936).
Foredragsrækken Danmarks Besættelse 194045 afspejlede en række nye aspekter inden
for dansk historieforskning om Anden Verdenskrig og blev arrangeret af forskningschef
på Det Kongelige Bibliotek John T. Lauridsen i anledningen af 70-året for augustoprøret og regeringen Scavenius’ afgang i 1943.
I efteråret var titlen på foredragsrækken
Videbegær. Forfatterne Tom Buk-Swienty,
Marianne Juhl og Stig Dalager, chefredaktør
Bo Lidegaard samt seniorforsker Erik Petersen og direktør Erland Kolding Nielsen var
blandt de forfattere og forskere, som i løbet
af fem aftener fortalte om, hvordan de på
Det Kongelige Bibliotek har anvendt samlingerne til at skabe ny viden og historiefortælling, blandt andet i en række aktuelle
nyudgivelser. Det var en foredragsrække, der
fortalte om forskernes nysgerrighed som
selve drivkraften bag deres værker.

Diamanten
Magasinet Diamanten udkommer nu på 9.
årgang og rummer reportager fra bibliote-

kets arrangementer med store internationale
forfattere og forskere og interviews med
kunstnere og musikere. Diamanten har fokus
på samlingerne, blandt andet ved at husets
forskningsbibliotekarer skriver om netop
deres område. Bladets popularitet både hos
læsere og annoncører har medført, at magasinet i 2013 er gået fire sider op i sidetal pr.
nummer.
UDSTILLINGER
Årets Pressefoto 2012/2013
2. marts – 13. april 2013, Rotunden-01
Landets bedste pressefotografier og -fotografer kåres hvert år i konkurrencen Årets
Pressefoto, og for fjerde år i træk dannede
Det Kongelige Bibliotek rammen om en
udstilling af årets ypperste skud.Vinderen
af årets pressefoto blev fotojournaliststuderende Marie Halds billede fra hendes
fortælling om den prostituerede Bonnie
Cleo Andersen.
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De Unge og De Tunge
De Unge og De Tunge er en caféscene, der har
til formål at pege på inspirationens udgangspunkt hos danske forfattere. Ideen var at
en gruppe yngre, toneangivende forfattere
bliver bedt om at pege på en mere erfaren
kollega, som de har læst med særlig interesse.
De to forfattere mødes på scenen, og deres
udveksling af tanker og holdninger til genrer
og forbilleder foregår direkte for øjnene af
publikum. Formatet passer perfekt til café
øieblikket i Diamantens Atrium. Med den
gennemstrømning, der er i dette rum, skaber
det en god fornemmelse af et levende, diskuterende litteraturhus. I 2013 medvirkede
forfatterne Christian Lollike og Mathilde
Walter Clark med Thomas Boberg og Jørgen
Leth som de erfarne kolleger.

Vinderen af årets pressefoto
blev fotojournaliststuderende
Marie Halds billede fra hendes
fortælling om den prostituerede
Bonnie Cleo Andersen.

54

n at ionalbibliot e ke t

stilling bogen som både kunst og kunsthåndværk. I udstillingens ene del blev 600
års dansk bogkunst vist frem gennem 50
udvalgte højdepunkter, der præsenterede
bogen som et udsøgt stykke kunsthåndværk
med en egen æstetik, stoflighed og grafisk udtryk fra 1482 til i dag. Udstillingens
anden del viste 200 dekorerede bogomslag
fra perioden 1820-1920. Med deres flotte,
særprægede og bemærkelsesværdige illustrationer præsenterede omslagene en helt
særlig kunst- og kulturhistorisk udtryksform, som gennem generationer har præget
de indre billeder hos læserne (se fokusartiklen herom).

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DEN SORTE DIAMANT · SØREN KIERKEGAARDS PLADS · KØBENHAVN · WWW.KB.DK

Den originale Kierkegaard
23. april – 19. oktober 2013, Rotunden-02
Udstillingen Den originale Kierkegaard var
en stor særudstilling i anledning af 200års jubilæet for Søren Kierkegaards fødsel.
Udstillingen viste highlights fra filosoffens omfattende arkiv af breve, dagbøger,
manuskripter, notater og bøger og gav
dermed et nært indblik i hans arbejdsmåde,
tankeverden og personlige relationer. I en
lang, hvidmalet korridor inddelt af 14 styk 3
meter høje trædøre med neonrøde almueindfatninger kunne de besøgende gå på
opdagelse i forskellige rumlige universer, der
alle udfoldede et særskilt aspekt ved Søren
Kierkegaards forfatterskab (se fokusartiklen
herom).
Bogkunst og Kunst på Bogen
13. juni – 7. september 2013, Rotunden-01
I anledning af 125-års jubilæet for Forening
for Boghaandværk hyldede en dobbeltud-
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Churchill’s Finest Hour 1940-1945
7. september – 19. oktober 2013, Entrégalleriet
Med denne lille særudstilling i tekst og
fotografier blev der stillet skarpt på Winston
Churchills storhedstid som britisk premierminister fra 1940-1945, hvor han ledte
Storbritanniens kamp mod det nazistiske
Tyskland. Udstillingen var tilrettelagt af Niels
Bjerre med støtte fra Den Britiske Ambassade i København.
Nordiske Bogbind 2013
3. oktober – 2. november 2013, Kirkebybroen
Udstillingen Nordiske Bogbind 2013 viste et
bredt udsnit af moderne bogbind fremstillet
af bogbindere fra Finland, Sverige, Norge,
Island, Færøerne og Danmark. 16 bøger var
blevet særligt udvalgt af en dansk fagkomité
ud fra den håndværksmæssige kvalitet, bogbindets design og sammenhængen mellem
bogens form og indhold.
Sideløbende med udstillingen og som en
del af Kulturnatten den 11. oktober blev der
opsat et arbejdende bogbinderværksted, hvor
man kunne opleve forskellige discipliner
inden for håndbogbinding. (Se fokusartiklen
herom).

Fra 1. række – Dansk teatertegning
gennem 100 år
29. november 2013 – 22. marts 2014, Rotunden-02 (Museet for Dansk Bladtegning)
Legendariske skuespillere som Poul Reumert, Ghita Nørby og Ove Sprogøe indgik
i Museet for Dansk Bladtegnings store særudstilling Fra 1. række – Dansk teatertegning
gennem 100 år. Teatertegning er en profession, der udøves under helt særlige forhold,
og tegnerne har udviklet en kunstart, hvor
ganske få streger – udført i næsten totalt
mørke – skal indfange oplevelsen af et nyt
teaterstykke. Udstillingen præsenterede hele
fagets historie gennem værker af de cirka 35
bladtegnere, blandt dem navnkundige virtuoser som Hans Bendix, Eiler Krag og Erik
Werner, der gjorde denne forfinede form for
reportagetegning til deres speciale.
Årets Bedste Bogarbejde 2012
20. juni – 16. august 2013, Kirkebybroen
Hvert år udvælger Forening for Bog
haandværk gennem Komitéen for Årets Bedste
Bogarbejde de mest fremragende bud på dansk
bogdesign fra det forgangne år. De honorerede
bøger kunne også i år opleves og beundres på
nært hold i udstillingen på Kirkebybroen.

Barbara Probst
04.10.13 –– 11.01.14

DET NATIONALE FOTOMUSEUM

DET KONGELIGE BIBLIOTEK · DEN SORTE DIAMANT · KØBENHAVN · WWW.DENSORTEDIAMANT.DK
Barbara Probst: Exposure #85: N.Y.C., Broome & Crosby Streets, 01.11.11, 12:31 p.m., (detail), 2011. Courtesy Kuckei + Kuckei, Berlin

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DEN SORTE DIAMANT · SØREN KIERKEGAARDS PLADS · KØBENHAVN · WWW.KB.DK
Illustration: Hans Bendix, Bodil Ipsen som Grevinde Aurélie i Den gale fra Chaillot, Det Kongelige Teater, 1957. Tegnet til Politiken. Udstillingen er støttet af Ernst B. Sunds Fond, Politiken-Fonden og Toyota-Fonden
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Barbara Probst
4. oktober 2013 – 11. januar 2014, Rotunden-01
Med udstillingen Barbara Probst præsenterede Det Nationale Fotomuseum den tyske
fotograf Barbara Probsts (f. 1964) første soloudstilling i Danmark. Gennem sit særegne
kunstneriske greb og sin vedblivende undersøgelse af det komplekse forhold mellem
fotografi og virkelighed udfordrer Probst fotografiets status som neutralt sandhedsvidne
og leger med det fotografiske medies mange
muligheder for at repræsentere det, som
det afbilder. Udstillingen i Det Nationale
Fotomuseum præsenterede værker fra serien
Exposures skabt i perioden 2000 til 2012.

n at ionalbibliot e ke t

FOKUS
LOVE, FAITH, CHOICE – Sådan
fejredes Kierkegaards 200-års dag!
Af kulturproducent, cand.mag. Lise Bach
Hansen, Kulturafdelingen
Søren Kierkegaards tænkning tilhører
hele verden! Derfor hyldede Det Kongelige Bibliotek ham som en levende
stemme iblandt os, der rakte langt ud
over Danmarks grænser.
Under overskriften LOVE, FAITH,
CHOICE havde Det Kongelige Bibliotek bedt Paul Holdengräber, direktøren for New York Public Library’s
navnkundige live-samtalescene, LIVE

Den amerikanske forfatter Siri
Hustvedt blev interviewet af
Paul Holdengräber om sit forhold til Søren Kierkegaard.
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from the NYPL, om at udpege en
række verdensnavne til tre samtaler med
udgangspunkt i tre grundbegreber i
Kierkegaards tænkning: Kærlighed, tro,
valg.
I flere år har Kulturafdelingen været
opmærksomme på Paul Holdengräbers
(f. 1960) verdensberømte arbejde i New
York, og i 2013 lykkedes det endelig at
få skabt en aftale med ham om at løfte
Søren Kierkegaards univers ind i en ny,
international referenceramme.
Holdengräber er selv en dedikeret
Kierkegaard-læser. Derfor pegede han
med Kierkegaards tanker som klangbund på forfatteren og essayisten Siri
Hustvedt (USA), debattøren og forfatteren Pascal Bruckner (Frankrig) samt
Noma-kokken og køkkenchefen René
Redzepi som de tre personer, han ville
tale med på scenen. Den overordnede
idé fra undertegnedes side var som
producent at rive alle tiders mest fremtrædende danske filosof ned fra boghylden og placere ham, hvor han hørte
hjemme, nemlig i en levende, aktuel og
international samtale om det essentielle
i livet – og det centrale i hans filosofi
nemlig: Hvad er kærlighed? Hvorfor er
det vigtigt at tro? Og hvad sker der, når
vi træffer eller ikke træffer valg? Både
ærefrygt og sværhedsgrad kan være vanskelige at overvinde i forbindelse med
Søren Kierkegaard og hans tænkning
– nedfældet i et par dusin tætskrevne
værker, hvor alene de lange og indviklede titler kan afskrække nutidige læsere.
Men gennem samtalerne med Holdengräbers tre gæster på scenen viste det sig
som forventet, at Kierkegaards univers
havde et tankevækkende bud til verden

Arrangementet på Søren Kierkegaards
fødselsdag var udsolgt – og den danske
filosof blev den dag i Dronningesalen
en levende stemme iblandt os. Han
kom – efter hensigten – langt ud over
Danmarks grænser, hvilket de mange
tusinder visninger på YouTube følgende
beviste. Interessen var meget stor også
fra pressens side. Der blev bragt (store)

interviews i både radio og dagblade om
de internationale gæsters forhold til og
tanker om Kierkegaard – ligesom der
både i svenske dagblade, Politiken og
netmagasiner var lange reportager fra
samtalernes forløb. Søren Kierkegaard
blev sat i internationalt lys, og nyere
perspektiver blev præsenteret end dem,
vi normalt ser i den danske Kierkegaard-forskning. Det internationale
perspektiv var helt i tråd med den linje,
Det Kongelige Bibliotek har lagt med
International Forfatterscene.
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af i dag, hvor det åndløse og overfladiske aldrig er længere væk end et klik og
et kick.
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tilbud, der ikke kræver at man afsætter
en hel aften.

Fyraftenskoncerter i Den Sorte
Diamant

Samtidig er fyraftenskoncerterne pga.
længden en oplagt ramme for Kulturafdelingens forsøg med publikumsudvikling og udvikling af koncertformen.

Af musikproducent, cand.phil. Maria Frej,
Kulturafdelingen
Gennem de sidste år har de såkaldte
Fyraftenskoncerter udgjort en vigtig del af Det Kongelige Biblioteks
musikprofil. Koncerterne henvender sig
til både den garvede, kvalitetsbevidste
koncertgænger og til den alment nysgerrige kulturinteresserede, der på en
uforpligtende facon vil snuse til Dronningesalens koncerttilbud. Koncerterne
begynder kl. 17, varer ca. 1 time uden
pause, og er dermed et tilbud om et
åndehul efter en travl arbejdsdag, og et

DR’s Anne Bro mødte den
meget roste Nightingale-kvartet
på scenen.
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I foråret 2013 havde fyraftenskoncerterne særligt fokus på Det Kongelige
Biblioteks samlinger. I dialog med
seniorforsker, dr.phil. Jens Henrik
Koudal, forskningsbibliotekar, mag.art.
Bruno Svindborg og seniorforsker, ph.d.
Claus Røllum-Larsen udkrystalliseredes
nedslag i folkemusikken/folkeminder,
jazzen/jazz i litteraturen og romantik/
guldalder, hvor koncerternes musikalske
indhold blev suppleret med oplæsning
af udvalgte tekster. Således optrådte den
populære folkemusiktrio Dreamers’

Jazztrioen Kjærgaard/Rifbjerg/Westergaard optrådte i vekselvirkning med
oplæsning af tekster af blandt andet Dan
Turèll og Tom Kristensen. Og endelig
fremførte sopranen Sofie Elkjær Jensen
med Søren Rastogi ved klaveret blandt
andet Peter Heises romantiske Dyvekesange (1879) i en ”parring” med Christian II som beskrevet af Johs.V. Jensen i
Kongens Fald (1901).
Koncerterne blev lanceret med skuespilleren Jens Jørn Spottag som gennemgående oplæser og markedsført
bredt – blandt andet var Jens Jørn Spottag gæst i TV Lorrys Lounge. Desværre
måtte Jens Jørn Spottag dog melde
forfald til både den 2. og 3. koncert. I
stedet trådte Morten Burian og Joen
Bille overbevisende til.
Efterårets fyraftenskoncerter blev
udviklet i samarbejde med Danmarks
Radio, der som noget nyt valgte at
sende koncerterne direkte i radioen.
Dette stillede krav til koncertformen
med hensyn til værkernes varighed,
præsentation mellem musikstykkerne og
skarp styring af koncertens overordnede
forløb. Koncerterne præsenterede klassiske musikere på tærsklen af egentlige
karriere-gennembrud: violinisten Niklas

Walentin, strygekvartetten Nightingalekvartetten og sopranen Denise Beck.
Alle indvilgede i at vælge værker inden
for kategorier som: ”din yndlingskomponist”, ”et værk med særlig betydning”
– og ”et værk med relation til Det
Kongelige Bibliotek”, hvilket gav anledning til gode sparringer med bibliotekets musiksamling og ekspertise. På P2’s
hjemmeside kunne man forud for de tre
koncerter yderligere stemme om værker
til koncertprogrammet. Med DR’s Anne
Bro på scenen og efterfølgende ”Mød
Musikeren” i området foran koncertsalen, afvikledes koncerterne succesfuldt,
på et højt kunstnerisk niveau, og med
stor opmærksomhed omkring formidlingsaspektet.
Til alle seks koncerter har der været
anvendt billedprojektion, hovedsageligt
hentet fra bibliotekets samlinger, således
at publikum også på den måde har oplevet Dronningesalen afspejle den kulturarv og historie, huset er ramme om.
Radiotransmissionerne har naturligvis
i sig selv bragt fyraftenskoncerterne i
Dronningesalen ud til et bredt publikum, men også mere generelt har
begge koncertrækker givet anledning
til kontakt med nye publikumsgrupper,
f.eks. læsegrupper i DR og Den Sorte
Diamants naboer på Slotsholmen. I den
forbindelse har der været foretaget en
publikumsundersøgelse, dels med spørgeskemaer og dels med anvendelse af en
fokusgruppe. Resultatet heraf forventes
at foreligge i foråret 2014.
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Circus i vekselvirkning med tekster,
der illustrerede bredden i begrebet
folkeminder (Rasmus Nyerup, KobberJens, A.P. Berggreen m.fl.). Dette med
projektioner af Peter Olsens enestående
portrætfotos af folkeminde-meddelere.
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Lydrejse 1913-2013
Af musikproducent, cand.phil. Maria Frej,
Kulturafdelingen
Lørdag den 4. maj 2013 klang Det Kongelige Biblioteks bygningskompleks på
Slotsholmen af 100-års dansk kompositionsmusik – i alt ca. 100 musikere
optrådte på større og mindre scener fra
Dronningesalen til Læsesal Nord. På
gangbroerne, i Rotunden, i Oktogonen,
på Kirkebybroen – overalt var der et
overflødighedshorn af dansk musik – alt
sammen i anledning af Dansk Komponist Forenings 100-års fødselsdag i
2013. Programmet strakte sig over i alt
ni timer, hvor der blev opført omkring
70 værker.
Dansk Komponist Forening, der er
Nordens ældste af slagsen, havde valgt at
fejre sit runde jubilæum i tæt samarbejde med Det Kongelige Bibliotek
som en smuk understregning af begge
institutioners betydning for landets kulturarv inden for den klassiske musik.
Begivenheden fik titlen ”Lydrejse 19132013” og havde til hensigt at præsentere
musikken således, at publikum (med
gratis adgang) frit kunne vandre rundt
i bygningen og opleve minikoncerter
à ca. 20 minutters varighed. Uforpligtende, drevet af nysgerrighed og med
mulighed for at opleve en meget bred
vifte af musik og musikere. Til lejligheden havde komponisten Anders Brødsgaard (f. 1955) komponeret særlige
”timeslag”; en slags fanfarer spillet af
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Dania Brass Ensemble – inkluderende
blandt andet instrumentet lur! – med
musikerne placeret forskellige steder i
Atriets område fra time til time. Derudover kunne man opleve:
• Danske sange af Carl Nielsen og
Knud Jeppesen sunget af kammerkoret Musica Ficta under ledelse af Bo
Holten (f. 1948), med koret vandrende på gangarealet mellem Kirkebybroen og Oktogonen.
• Pianisten Nikolaj Bentzon (f. 1964)
på Kirkebybroens åbne scene med
musik af sin far Niels Viggo Bentzon
(1919-2000).
• Musik for spilledåser, komponeret af
Jexper Holmen (f. 1971), iscenesat i
Læsesal Nord.
• Elektronisk lounge i Holbergsalen.
• Kammermusik i Dronningesalens
mere traditionelle omgivelser med
landets førende kammermusikere,
blandt andet Johannes Søe Hansen
(f. 1965), Christina Bjørkøe (f. 1970),
Kroger Kvartetten og Storstrøms
Kammerensemble med musik af
blandt andet Hans Abrahamsen (f.
1952), Svend Hvidtfelt Nielsen (f.
1958), Per Nørgård (f. 1932) og Anders Koppel (f. 1947) på programmet.
• Solocellisten Zoë Martlew (f. 1968) i
ekspressivt spil på læsesalsbroen.
• Vokalensemblet Ars Nova i rundkreds
i Rotunden ved udstillingslokalerne
og meget mere.
Den Sorte Diamant formelig vibrerede
af musik denne lørdag, og publikumstallet anslås at have været knap 4.000.
Det Kongelige Biblioteks særlige ekspertiser og ressourcer blev inddraget på
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Komponisten Anders Brødsgaards værk Timeslag, der var
komponeret til lejligheden, blev
opført hver time blandt andet
med det sjældne instrument
luren.
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en række forskellige måder, ikke mindst
i Kulturarvssalen, hvor forskningsbibliotekarerne fra Musiksamlingen fremviste
udvalgte partiturer og noder afstemt
efter de aktuelle koncertprogrammer.
I den mere muntre afdeling var der
udarbejdet en billedquiz, hvor komponistnavne og fotoportrætter skulle
matches. I Kulturarvssalen havde Dansk
Komponist Forening i øvrigt arrangeret
paneldebat og komponistfokus, hvor
komponister portrætterede kolleger,
ligesom der i Blixensalen fremvistes film
med komponistportrætter m.m.
Den Sorte Diamants husorkester
DiamantEnsemblet optrådte med to
forskellige programmer i løbet af dagen,
og Atriets højttaleranlæg var på arbejde
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dels i forbindelse med Anders Brøds
gaards Timeslag og dels i forbindelse
med koncerter med komponisten
Wayne Siegel (f. 1953) og Søs Gunver
Ryberg (f. 1979) afviklet fra læsesalsbroen.
Lydrejse 1913-2013 kulminerede den
sidste time inden midnat i Dronningesalen, hvor komponisten Simon SteenAndersen (f. 1976) opførte to versioner
af værket Run Time Error@The Black
Diamond – et live-afviklet videoværk
optaget i Den Sorte Diamant efter
lukketid, hvor komponisten ”spiller” på
møbler, genstande m.m. i nøje planlagte
ruter gennem huset. Den 4. maj var
i sandhed en lydrejse i 100-års dansk
kompositionsmusik.

Dansk Bogkunst og Kunst på
Bogen
To boghistoriske udstillinger i anledning af
Forening for Boghaandværks 125-års
jubilæum i 20131
Af direktør Erland Kolding Nielsen
Den 26. februar 1888 stiftedes på initiativ af den i bogkredse den dag i dag
kendte xylograf Frederik Hendriksen
(1847-1938) med deltagelse af en kreds
af centrale og indflydelsesrige personer
fra bogverdenen, biblioteks- og arkivvæsenet, museumsverdenen og Københavns Universitet en ny forening med
det formål at udbrede kendskabet til
bøgers fremstilling samt at fremme deres
kvalitet med hensyn til form, funktionalitet og grafisk udførelse. Blandt
foreningens stiftere var Det Kongelige
Biblioteks daværende chef, historikeren
Christian Bruun og den første rigsarkivar, historikeren A.D. Jørgensen, forfatteren til den i det følgende århundrede
meget kendte Danmarkshistorie ”Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie”. Foreningen fik navnet Forening
for Boghaandværk. Og det just citerede
er fortsat foreningens formål, også i en
verden, hvor fysiske bøger produceres
1 Artiklen er en revideret udgave af velkomsttalen
ved åbningen af de to bogudstillinger d. 12. juni
2013. De øvrige taler af formanden for Komitéen
for Årets Bedste Bogarbejde, forlagsdirektør, antikvar, mag.art. Christian Kaaber: ”Dansk bogkunst gennem 600 år”, Gyldendals litterære direktør, mag.art.
Johannes Riis: ”Den fysiske bog i dagens Danmark
– en forlægger priser papirbogens lyksaligheder” og
kulturminister Marianne Jelveds åbningstale er trykt i
Nyt for Bogvenner, årg. 32:2, 2013, ss. 6-13.

ved hjælp af digital teknik og forlæg og
for en vis dels vedkommende efterhånden kun udkommer digitalt.
Denne forening er en af Danmarks ældste – og stadigt eksisterende – fagligtideelle foreninger. Den kunne i 2013
fejre sit 125-års jubilæum.
Et sådant jubilæum kunne af landets
Nationalbibliotek med den særlige
opgave også i museumssammenhæng at
fungere som Danmarks Bogmuseum naturligvis ikke fejres uden en særlig jubilæumsudstilling med et nutidigt tilbageblik over dansk boghistorie, således som
det er sket ved tidligere jubilæer. Men
denne gang skete det med hele to udstillinger, den ene med den fysiske bogs
historie og udvikling gennem næsten
600 år som tema, den anden om bøgers
funktion som medie for en særlig
kunstart i det 19. og begyndelsen af det
20. århundrede, fra opfindelsen af det
dekorerede bogbind eller det illustrerede bogomslag omkring 1820 til efter
Første Verdenskrig. Sidst, Det Kongelige
Bibliotek var involveret i en udstilling
af den første kategori, var i øvrigt ved
foreningens 60-års jubilæum i 1948,2
og en udstilling af bøgernes omslag og
omslagsillustrationer har så vidt vides
aldrig før været vist, og slet ikke på den
måde, det skete i jubilæumsåret. Og dog
er det en side af bogens historie, som
mange, hvis de tænker nærmere over
det, vil have oplevet, når man botaniserer i antikvarboghandlernes kasser.

2 Palle Birkelund m.fl.: Dansk Boghaandværk gennem Tiderne 1482-1948. København: Forening for
Boghaandværk. 1949. Omfattede bogtekniske beskrivelser af 430 værker.
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Forening for Boghaandværk har udøvet
sin opgave gennem de 125 år gennem
udstillinger, årbogen Bogvennen og senest
nyhedsbladet Nyt for Bogvenner, arrangementer, vejledninger og gennem næsten
80 år gennem årlige bedømmelser af
et af danske forlag indsendt udvalg af
årets bogproduktion, en kerneaktivitet,
som omfatter årlige prisuddelinger,
en udstilling og katalogen Årets Bedste
Bogarbejde. Efter en lang årrække at have
fundet sted på Kunstindustrimuseet (nu:
Designmuseum Danmark) har scenen
herfor igennem de sidste tre år været
flyttet til Det Kongelige Bibliotek, hvor
bedømmelsesarbejdet har fundet sted i
Kulturarvssalen i marts og udstillingerne
været vist på Kirkebybroen fra juni til
august.
Dansk bogkunst gennem 600 år
Den egentlige jubilæumsudstilling var
resultatet af et samarbejde imellem
Forening for Boghaandværk og Danmarks Bogmuseum. Et udvalg, nedsat af
foreningens hovedbestyrelse under tidligere fagleder i bogvæsen ved Danmarks
Biblioteksskole (nu: Det Informationsvidenskabelig Akademi) Poul Steen
Larsens redaktion og med deltagelse
af boghistorikeren Karsten Christensen, tidl. forskningsbibliotekar i Det
Kongelige Biblioteks Håndskrifts- og
Boghistoriske Samlinger Jesper Düring
Jørgensen, antikvar Christian Kaaber
og tidl. leder af Den Grafiske Højskoles studium i grafisk kommunikation,
typograf Bent Rohde, havde – med bistand og fysisk hjælp fra Det Kongelige
Bibliotek, idet det har været betydelige
mængder af kandidater, der har skullet tages frem af magasinerne – udvalgt
og karakteriseret 50 værker og dermed
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givet deres bud på den svære og kontroversielle opgave, det er at foretage et så
begrænset udvalg af smukke og velproducerede bøger på et højt teknisk og
kunstnerisk niveau blandt de omkring
1,5 millioner værker, der er udkommet i
Danmark siden 1482. I disse kanonglade
tider var det deres bud på en sådan, et
på mange måder kontroversielt udvalg!
Men fortid og nutid mødtes i denne
kronologisk anlagte udstilling med titlen
Bogkunst, der vistes fra juni til oktober i
Rotundens store sal, som normalt huser
fotoudstillinger, i udstillingsarkitekt
Christina Backs utraditionelle design.
Den viste samtidig, at den trykte bog
stadig lever og udvikler sig.
Udstillingen var ledsaget af en meget
flot katalogbog, Dansk Bogkunst. Højdepunkter gennem seks århundreder,3 grafisk
særdeles smukt tilrettelagt af Mette og
Eric Mourier, der vil stå som et varigt
monument over udstillingen.
Dekorerede bogomslag 1820-1920
Anledningen til den anden udstilling
var, at Det Kongelige Bibliotek med
støtte fra Carlsbergfondet på Museum
Tusculanums Forlag d. 6. juni kunne
udgive et stort værk, det første i sin art,
af tidligere forskningsbibliotekar Harald
Ilsøe, med titlen De gamle bogomslag. 610
dekorerede danske bogomslag fra ca. 1820
til 1920.4 Harald Ilsøe, uden tvivl den
3 Dansk Bogkunst. Højdepunkter gennem seks
århundreder. Tekster af Poul Steen Larsen, Karsten
Christensen, Jesper Düring Jørgensen, Christian
Kaaber & Bent Rohde med bistand af Susanne Budde. Grafisk tilrettelægning: Mette & Eric Mourier. Udg.
af Det Kongelige Bibliotek & Forening for Boghaandværk: F. Hendriksens Eftf. / Zeuner Grafisk A/S. 2013.
112 ss. Ill. ISBN 978-87-7023-095-7. Kr. 125,4 Harald Ilsøe: De gamle bogomslag. 610 deko-

havde krav på at få de færdige bøger
pligtafleveret med bind og omslag, men
kun i såkaldt materie, ikke er i besiddelse af alt inden for dette kunst- og
kulturhistoriske ikke uvigtige aspekt af
boghistorien. Den byggede derfor også
i vid udstrækning på Harald Ilsøes egen
samling, der er indsamlet fra antikvarboghandlernes udstillingskasser gennem
mere end 50 år.

Udstillingen Kunst på bogen omfattede
et udvalg på ca. 170 af disse dekorerede
og illustrerede bogomslag, foretaget og
redigeret af Forskningsafdelingens chef,
dr.phil. John T. Lauridsen, forskningsbibliotekar Lene Eklund-Jürgensen
og forskningsassistent Thomas Olsen.
Udstillingen var inspireret af egentlige
kunstudstillinger, idet alle omslag kunne
studeres på væggen. Ud fra en idé om at
få værkerne op i øjenhøjde som tegninger eller malerier var der specielt til
udstillingen designet og fabrikeret knap
200 nye ”vægmontrer” i de traditionelle
bogformater oktav, kvart og folio, således at værkerne kunne vises på højkant
i glas og ramme.

Disse udstillinger var resultatet af et omfattende tværorganisatorisk og -fagligt
samarbejde imellem Kultur-, Bevarings-,
Forsknings- og Nationalsamlingsafdelingerne, der hver inden for deres
fagfelt og specialkompetence bidrog til
udstillingen, dens tilblivelse, opsætning
og design.

En sådan udstilling har det hidtil været
særdeles vanskeligt at foranstalte, blandt
andet fordi Det Kongelige Bibliotek
pga. det forhold, at man indtil 1902 ikke
rerede danske bogomslag fra ca. 1820 til 1920,
afbildet og præsenteret af Harald Ilsøe. Forlagsredaktion: Barbara Melchior & Julie Bjørchmar Kølle.
Layout, sats og omslagsdesign af Erling Lynder i
samarbejde med forfatteren. Det Kongelige Bibliotek:
Museum Tusculanums Forlag. 2013. 259 ss. Ill. Fol.
(Danish Humanist Texts and Studies, vol. 44). ISBN
978-87-635-3045-3. Kr. 398,5 Se min introduktion ”Festskrift til Harald Ilsøe på
80-årsdagen den 18. januar 2013”, Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, vol. 51,
2012 [2013], ss. 9-13.

De to boghistoriske udstillinger henover
sommeren i anledning af Forening for
Boghaandværks 125-års jubilæum blev
efterfulgt af en større udstilling af Nordiske Bogbind 2013 i oktober [se fokusartiklen herom]. En fjerde, Årets Bedste
Bogarbejde 2012, vistes på Kirkebybroen
i juni-august og vil derefter i 2013-14
vandre rundt i Danmark. Det kan derfor
roligt slås fast, at året 2013 vil gå over
i historien som det største nogensinde
på bogkunstens og boghåndværkets
historie, i hvert fald i Det Kongelige
Biblioteks regi.
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største nulevende bog- og bibliotekshistoriker i Danmark, fyldte 80 år i januar
2013, og årets udgave af Det Kongelige
Biblioteks videnskabelige årbog Fund
og Forskning i Det Kongelige Biblioteks
Samlinger var et festskrift for at markere
hans omfattende og ofte banebrydende
forskning og formidling inden for bog-,
biblioteks-, kultur- og videnskabshistorie gennem 50 år.5
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Forskningsafdelingen
OPGAVER
Forskningsafdelingen varetager den
løbende forvaltning af Det Kongelige
Biblioteks forskningsaktiviteter. Som
forskningsinstitution er det bibliotekets opgave at udføre forsknings- og
udviklingsarbejde inden for bibliotekets
fag- og funktionsområder. Forskningsområderne er principielt universelle,
men bibliotekets forskningsindsats rettes
overvejende mod de humanistiske fag
samt biblioteks-, dokumentations- og
informationsvidenskab, og i mindre grad
mod de samfunds-, natur- og sundhedsvidenskabelige fag. Bog-, biblioteks- og
videnskabshistoriske studier er særligt
prioriterede områder. Afdelingen forestår administrationen af Dansk Historisk
Bibliografi og Bibliografi om Danmark
1940-45. Afdelingen har for nylig tillige
fået tillagt en række forskningsformidlende opgaver; dels produktionen
af institutionens formidlingstidsskrift,
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, dels
afviklingen af bibliotekets deltagelse i
det årlige Bogforum.
Som det fremgår adskillige andre steder i
denne årsberetning, har året 2013 budt på
store forandringer for Nationalbiblioteket.
Først i form af en fuldstændig omorganisering ved nytår 2013, i hvilken alle samlingsafdelinger blev fusioneret til én, og
dernæst et chefskifte i slutningen af året.Ved
omorganiseringen blev forskningen på Det
Kongelige Bibliotek delt i to, således at de
fastansatte forskere, der i deres stilling har
25 pct. forskningspligt, blev overført til den
nyoprettede Forsknings- og Formidlingsenhed
under den nye Nationalsamlingsafdeling.
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Den gammelkendte Forskningsafdeling,
om hvilken disse linjer handler, organiserer
herefter udelukkende de domicilerede forskere
og større, eksternt finansierede forskningsprojekter, men den har fortsat den strategiske ledelse af bibliotekets forskning i kraft
af forskningschefen samt en tilknyttet lille stab,
der varetager den centrale forskningsadministration (også for de fastansatte forskere)
og ikke mindst forskningsformidling: Således
producerer afdelingen såvel udstillinger som
videnskabelige og formidlende udgivelser.
Udover udskillelsen af de fastansatte forskere
har året bragt en anden stor omvæltning for
afdelingen, idet den i forbindelse med det
nævnte chefskifte i Nationalbiblioteket blev
fuldt og helt organisatorisk overført hertil:
Indtil efteråret sorterede Forskningsafdelingen under administrationschef Bodil Henriksen; fra 1. november 2013 refererer den til
nationalbibliotekschef Pernille Drost.
Der har i 2013 kun været en beskeden
udskiftning blandt de domicilerede forskere,
idet de enten har bibeholdt domicileringen
med et nyt projekt eller har fået forlænget et
allerede igangværende. Antallet af domicilerede forskere var i 2013 fortsat højt, dvs. at
kontorkapaciteten stort set er fuldt udnyttet. Antallet af domicilerede forskere, der
finansieres af fondsmidler, har i nogle år ligget langt over antallet af fastansatte forskere,
og denne gruppe vil forventeligt fremover
fortsat være i overtal.
Forskningsudvalget
Det Kongelige Biblioteks rådgivende forskningsudvalg er i 2013 blevet nybeskikket,
efter at det hidtidige havde siddet perioden
på fem år ud. Udvalget består siden 1. juni
2013 af:
• Lektor, dr.phil. Charlotte Appel, Roskilde Universitet

Autorisationslister
Tre af Det Kongelige Biblioteks forskere,
overarkivar, ph.d. Else Marie Kofod, seniorforsker, mag.art., ph.d. Claus Røllum-Larsen
og forskningschef, dr.phil. John T. Lauridsen,
har igennem 2013 fortsat arbejdet i hver
deres faggruppe nedsat af Forskningsstyrelsen efter indstilling fra Sektorforskningens
Direktørkollegium (SEDIRK) med henblik
på udarbejdelsen af autoritetslister for videnskabelige tidsskrifter og videnskabelige forlag
(se årsberetningen 2008). Der har i 2013
fortsat været tale om en justeringsfase, idet
etableringen af forskningsevalueringssystemet lader vente på sig. Arbejdet ligger uden
for Kulturministeriets område, men det vil
givetvis også få virkning her. Derfor bliver
arbejdet fulgt af alle forskere og forskningsinvolverede på arkiver, biblioteker og museer
(ABM-institutionerne).
Forskningsformidling
Boghistorisk seminar
For særligt interesserede og andre forskere
blev det årlige Bogseminar, det 19. i rækken,
afholdt 1. november 2013, hvor fem forskere
præsenterede igangværende eller afsluttede projekter på området. Programmet var
følgende:

• Fhv. ordbogsredaktør, cand.mag. Svend
Eegholm-Pedersen, Det Danske Sprogog Litteraturselskab: Ministerens ordbog.
Mathias Moth og hans ordbogsmanuskript:
Introduktion til ordbogen og dens kilder
• Ordbogsredaktør, dr.phil. Marita Akhøj
Nielsen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: Ministerens ordbog. Mathias
Moth og hans ordbogsmanuskript:Virkningshistorie og udgivelsesplaner
• Postdoc, ph.d. Jens Bjerring-Hansen,
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab:
Ministerens ordbog. Mathias Moth og hans
ordbogsmanuskript: Den lærdomshistoriske
kontekst
• Forskningsstipendiat, cand.phil. Jesper
Düring Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek: Karl Larsens forfatterskab – fra digter
til debattør
• Lektor, ph.d. Bent Boel, Det Kongelige
Bibliotek: Bibelsmugling under den kolde
krig
Seminaret havde deltagelse af ca. 50 personer, heraf en del kolleger fra Norge og
Sverige.
Nordic Musical Heritage Network
Dansk Center for Musikudgivelse var initiativtager og vært for det første møde i netværket, som fandt sted i dagene 24.-25. april
2013 på Det Kongelige Bibliotek. Udover
de gensidige præsentationer af de nordiske
musikarvsprojekter indeholdt seminaret
følgende foredrag:
• Centerleder, ph.d. Axel Teich Geertinger, Det Kongelige Bibliotek: Editing Niels W. Gade’s Cantata Comala.
Problems regarding the ‘Fassung letzter
Hand’ principle
• Seniorforsker, MA, ph.d. Peter Hauge,
Det Kongelige Bibliotek: Sources, Authenticity, Methodology and Complete
Editions
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• Professor, dr.phil. Michael Harbsmeier,
Roskilde Universitet
• Lektor, cand.phil. Charlotte Rørdam
Larsen, Aarhus Universitet
• Seniorforsker, dr.phil. Jens Henrik Koudal, Det Kongelige Bibliotek
• Forskningsbibliotekar, mag.art., ph.d.
Anders Toftgaard, Det Kongelige Bibliotek (formand for udvalget)
• Tilforordnet udvalget er forskningschef,
dr.phil. John T. Lauridsen, Det Kongelige Bibliotek
• Sekretær for udvalget er forskningsbibliotekar, cand.mag. Lene Eklund-Jürgensen, Det Kongelige Bibliotek
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• Dirigent Bjarte Engeset, Tromsø Symfoniorkester: Analyse av notasjonsstil som
metode i musikkedisjon? Eksemplet
Johan Svendsen (1840-1911)
• Ph.d.-stipendiat Thomas Erma Møller
og forsker Arnulf Mattes, begge Oslo
Universitet: Fartein Valen (1887-1952)
• IT-konsulent Sigfrid Lundberg, Det
Kongelige Bibliotek: Frederik Kuhlau:
Kaleidakustikon – et tidligt eksempel på
en aleatorisk komposition
Seminaret samlede 21 specialister fra hele
Norden.
5th International Conference on
European Historical Bibliographies
2013 – Historical Bibliography as an
Essential Source for Historiography
I november 2013 afholdtes i Prag en international konference om historiske bibliografier. Konferencen var den femte af sin slags,
og hovedparten af deltagerne havde medvirket ved samtlige af de foregående konferencer, hvor den sidste fandt sted i München
i 2011. Dette års konference omhandlede
tre temaer: historiske bibliografier og deres
anvendelighed i forskning, historiske bibliografier og deres essentielle træk samt historiske bibliografier og deres software. Disse
temaer blev behandlet i 16 oplæg, som blev
afholdt af bibliografer fra Tyskland, Tjekkiet,
Frankrig, Irland, Ukraine, Schweiz, Litauen
og Danmark. Fra Det Kongelige Bibliotek
deltog forskningsbibliotekar, cand.mag. Lene
Eklund-Jürgensen, som holdt oplæg om
selvbiografier i Dansk Historisk Bibliografi
omhandlende besættelsen af Danmark 194045.
Mindre særudstillinger
I 2013 har der i udstillingsområdet ved
Dronningesalen været en række særudstillinger. Udstillingerne er oftest af kortere
varighed og omhandler samlingsmateriale
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og aktiviteter, herunder forskning, i biblioteket. I 2013 har der været udstillinger
om udgivelser, der er udkommet fra eller i
samarbejde med Det Kongelige Bibliotek;
koncerter og andre arrangementer, som har
været afholdt i Dronningesalen; samt et par
jubilæumsudstillinger. To af udstillingerne
er blevet til i samarbejde med eksterne
udstillingsredaktører, ellers er udstillingerne
primært kurateret af Forskningsafdelingen
og andre ansatte på biblioteket.
Uge 1-4: Fund og Forskning 2012. En udstilling inspireret af to af årgangens artikler om henholdsvis
kinesiske plakater og blomstermaleren I.L. Jensen. Udstillingsredaktører: Bent Lerbæk
Pedersen og Lene EklundJürgensen
Uge 5-6: Suzanne Brøgger. Udstillingsredaktør: Bruno Svindborg
Uge 6-8: Igor Stravinsky: Historien om en
Soldat. Stravinsky og Danmark.
Udstillingsredaktør: Claus
Røllum-Larsen
Uge 9-13: Danmark set fra luften. En udstilling om luftfotografier og projektet Danmark set fra luften – før
Google. Udstillingsredaktører:
Mette Colding Dahl og Lene
Eklund-Jürgensen
Uge 14-18: Drot og Marsk – en opera af
Peter Heise i ny udgave ved
Dansk Center for Musikudgivelse. Udstillingsredaktør: Claus
Røllum-Larsen
Uge 18-20: P.E. Lange-Müller. Nyerhvervede
nodeautografer. Udstillingsredaktør: Claus Røllum-Larsen
Uge 21-23: Dansk Komponist Forening 100
år. Danske værker med grafisk
notation. Udstillingsredaktør:
Claus Røllum-Larsen

Domicilerede forskere
Det Kongelige Bibliotek har en lang tradition for domicilering af forskningsprojekter,
og i 1994 blev den sat i system, idet der
specifikt blev afsat kontorfaciliteter, IT-udstyr og administrative ressourcer til formålet.
Biblioteket huser som hovedregel kun eksterne forskningsprojekter, som ligger inden
for den givne forskningsplans prioriterede
forskningsområder. Det har i flere tilfælde
medført, at der er blevet sagt nej til at huse
projekter. De domicilerede projekter falder i
to næsten lige store grupper:
Den ene gruppe af domicilerede projekter
er kommet til biblioteket efter eksternt ønske
eller på opfordring – blandt andet fra fonde
– idet de er blevet bedømt både relevante
for Det Kongelige Biblioteks prioriterede
forskningsprofil og som en berigelse af

forskningsmiljøet. På den konto er især den
domicilerede musikvidenskabelige forskning
kommet til.
I den anden gruppe er forskere, der selv
har henvendt sig til Det Kongelige Bibliotek
med ønske om at indgå i forskningsmiljøet.
Denne gruppe er mere varieret, men der er
i hvert tilfælde som det første taget stilling til relevansen i forhold til bibliotekets
forskningsplan. Derudover er der lagt vægt
på, at udnyttelsen af Det Kongelige Biblioteks samlinger er væsentlig for realisering af
forskningsprojektet, ligesom det kan være
relevant at se på projektets kvalitet, hvis
ikke et råd eller en fond i forvejen har taget
stilling dertil. Dertil kommer, at alle domicilerede forventes at bidrage til Det Kongelige
Biblioteks publikationer eller anden forskningsformidlingsvirksomhed. Endelig er det
naturligvis et spørgsmål om kapacitet: Antallet af interne forskerpladser er begrænset. Er
alle pladser optaget, henvises ansøgere til læsesalene, hvor der kan bevilges faste pladser.
I 2013 har der kun i kortere perioder været
en enkelt forskerplads ledig.
Ansøgning om domicilering behandles af
forskningschefen, der afgiver indstilling til
direktøren. Forskerledergruppen orienteres
løbende om alle domicileringer. Alle domicilerede underskriver en kontrakt for domicileringsperioden, hvoraf det fremgår hvilke
rettigheder og forpligtelser, der er forbundet
dermed. Det forventes blandt andet, at de
domicilerede aktivt indgår i forskningsmiljøet, møder op til møder, på opfordring
holder foredrag i faglige sammenhænge
og bidrager til institutionens publikationer. Standardkontrakten findes gengivet på
Forskningsafdelingens hjemmeside.
De domicilerede forskere var i 2013: Hanne
Abildgaard (ny), Lisbeth Ahlgren Jensen,
Marianne Alenius, Niels Barfoed, Poul
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Uge 24-30: Årets Bedste Bogarbejde 2012.
Udstillingsredaktør: Forening
for Boghaandværk (ekstern)
Uge 34-36: Dronning Louises programsamling. Udstillingsredaktører:
Claus Røllum-Larsen og Lene
Eklund-Jürgensen
Uge 37: 100-året for komponisterne Svend
S. Schultz og Jørgen Jersild. Udstillingsredaktør: Claus RøllumLarsen
Uge 38-39: Kvinder og middelalderlige illuminerede håndskrifter. Udstillingsredaktør: Marina Vidas
Uge 40-44: Niels Bohr. En udstilling om
atommodellen i anledning
af 100-års jubilæet. Udstillingsredaktion ved Niels Bohr
Instituttet (ekstern)
Uge 45-48: Genvisning af udstillingen om
komponisterne Svend S. Schultz
og Jørgen Jersild
Uge 49-53: Nøddebo Præstegaard. Udstillingsredaktør: Alette Scavenius
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Behrendt, Lisbeth Bonde (ny), Bent Boel,
Niels W. Bruun, Lise Busk-Jensen, Karsten
Christensen, Kirsten Dreyer, Jesper Düring
Jørgensen, Elisabeth Fabritius, Morten
Fink-Jensen, Lennart Gottlieb, Christian
Graugaard, Steffen Heiberg, Kristian Hvidt,
Jesper Jakobsen, Ole Kongsted, Jørn Lund,
Johan Møhlenfeldt Jensen (ny), Morten
Møller, Badeloch Vera Noldus, Merete
Pedersen, Irmeli Perho, Stig T. Rasmussen,
Marina Vidas og Louise Zeuthen.
Forskningsmiljø og forskernetværk
Forskerne på Det Kongelige Bibliotek er
spredt geografisk, fagligt og med hensyn til
afdelingsplacering. De fleste af forskerne må
og skal derfor rette opmærksomheden udad,
når der skal etableres faglige sammenhænge,
og det gøres uden undtagelse. Adskillige
deltager i etablerede faglige netværk, og alle
tilskyndes dertil. Det er en tendens i tydelig
vækst; for hvert år ses flere og flere relationer
mellem bibliotekets forskere og forskellige
inden- og udenlandske forskernetværk. En
oversigt følger her:
Foranlediget af Dansk Folkemindesamlings satsning på området “Tro og magi”
har forskningsassistent, cand.scient.ant. Lars
Christian Kofoed Rømer i 2012 været
initiativtager til Forskningsnetværket om tro og
magi med deltagere fra blandt andet Institut for Antropologi og Kunstakademiets
Arkitektskole. Netværket er i 2013 omdøbt
til Forskningsplatformen Tvivl, og huses nu fast
på Institut for Antropologi ved Københavns
Universitet. Udover Lars Christian Kofoed
Rømer deltager tillige Marianne Holm
Pedersen og Kirstine Munk.
I 2013 tog Dansk Center for Musikudgivelse
ved Axel Teich Geertinger og Peter Hauge
initiativ til oprettelse af forskernetværket
Nordic Musical Heritage Network, som holdt
sit første møde i april 2013. Netværket har
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deltagelse af forskere fra musikarvsprojekter i
Sverige, Norge, Finland og Danmark.
Forskernetværk kan også være tilknyttet
kollektive forskningsprojekter og derfor være
tidsbegrænsede. Af sådanne har forskere fra
institutionen deltaget i:
• Islam, Muslims and Danish Schools,
koordineret af Aarhus Universitet,
2009-13. Deltager: Marianne Holm
Pedersen.
• Social Cohesion and Ethnic Diversity,
koordineret af SFI – Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd, 2010-14.
Deltager: Marianne Holm Pedersen
Øvrige forskernetværk, som institutionens
forskere i 2013 har deltaget i, er:
• Arbeitskreis für Hausforschung (Esslingen).
Deltager: Badeloch Vera Noldus
• Center for Renæssancestudier. Deltagere:
Peter Hauge (medlem af styrekomiteen),
Anders Toftgaard og Marina Vidas
• Center for the Study of the Golden Age
(Amsterdam). Deltager: Badeloch Vera
Noldus
• Comité Internationale de Paléographie Latine. Deltager: Erik Petersen
• Danish Network for the History and Sociology of Scientific Fieldwork and Expeditions.
Deltager: Palle Ove Christiansen
• Dansk byhistorie. Deltager: John T. Lauridsen (medlem af bestyrelsen)
• Dansk Koldkrigsforskning. Deltagere:
Bent Boel, John T. Lauridsen & Morten
Møller
• Dansk selskab for 1700-talsstudier. Deltager: Lisbeth Ahlgren Jensen
• Dansk Selskab for Musikforskning. Deltagere: Jens Henrik Koudal, Anne Ørbæk
Jensen (medlem af bestyrelsen) og
Bjarke Moe (sekretær)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

forskere). Deltagere: Jens Henrik Koudal
og Henrik Smith-Sivertsen
Netværket Første Verdenskrig – Hvem
forsker i hvad. Deltagere: Jesper Düring
Jørgensen og Mette Kia Krabbe Meyer
Nordic Avant-Garde Network. Deltager:
Hanne Abildgaard
New Nordic Network of Renaissance
Studies. Deltagere: Steffen Heiberg og
Marina Vidas
Norcencowar (Nordic and North/Central
European Network of Cold War Researchers). Deltager: John T. Lauridsen
Nordisk forskernetværk for vokal folkemusik.
Deltager: Lene Halskov Hansen
Nordisk forum for boghistorie. Deltager:
Anders Toftgaard
Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Deltagere: Lisbeth Ahlgren Jensen og Niels
W. Bruun
RAMUND. A Century of Radio and
Music in Denmark. Deltager: Henrik
Smith-Sivertsen
Reformationshistorisk netværk: Deltager:
Morten Fink-Jensen (medlem af styregruppen)
Renaissance Society of America. Deltagere:
Anders Toftgaard og Badeloch Vera
Noldus
Skandinavisk forskningsnetværk for studiet af islam som levet religion. Deltager:
Marianne Holm Pedersen.

Udarbejdelse af fagbibliografier
I Forskningsafdelingens regi udarbejdes
følgende fagbibliografier:
Dansk Historisk Bibliografi. 1990ff. En onlinebibliografi. Red. af Lene Eklund-Jürgensen
og Mette Colding Dahl.
Samarbejde og modstand. Danmark under den
tyske besættelse 1940-45. En bibliografi. Red. af
John T. Lauridsen. Bibliografien rummer bøger, artikler, film, plader, bånd m.m. udsendt
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• Det danske 1814-netværk. Deltager: Jens
Henrik Koudal
• European Association of Japanese Resource
Specialists. Deltager: Merete Pedersen
• Fiktionalitets-netværket/Unnatural Narratology. Deltager: Poul Behrendt
• Forskergruppen i Forfatter- og Fortællestudier. Forskningsleder og deltager:
Poul Behrendt
• Forskernetværk med Jean Sibelius
Udgaven. Deltagere: Medarbejdere ved
DCM
• Forum for Islamforskning. Deltager: Marianne Holm Pedersen
• Freemasonry and Cultural Dynamics. Deltager: Lisbeth Ahlgren Jensen
• Health and Life Conditions (Københavns
Universitet). Deltager: Lars Christian
Kofoed Rømer
• Konfrontation, kollaboration og flugt i
Europa 1933-45. Deltagere: John T.
Lauridsen, Jakob K. Meile og Morten
Møller
• Landskab & Forsk. Deltager: Stig Svenningsen
• Lærde kvinder i renæssancen. Deltager:
Marina Vidas
• MEI (Music Encoding Initiative) Council.
Deltager: Axel Teich Geertinger
• Militærhistorisk Kommission. Deltagere:
Jesper Düring Jørgensen og Stig Svenningsen
• Moderne positioner efter 1940 – Omkring
Heretica, Per Højholts arkiv og Arkiv for Ny Litteratur. Deltager: Bruno
Svindborg (medl. af styregruppen)
• NETLAB (Infrastructure Project for the
Study of Internet Materials). Deltager:
Henrik Smith-Sivertsen
• Netværk for nordisk boghistorie. Deltagere:
Ivan Boserup, Jesper Jakobsen, John T.
Lauridsen og Karsten Christensen
• Nordisk Forum for Folkemusikforskning
og -dokumentation (tidl. Netværk for
nordiske musiketnologer og folkemusik-
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siden maj 1945 om Danmark under den
tyske besættelse. Det gælder også skønlitteratur og fiktionsfilm om besættelsestiden.
Afsluttede og igangværende
forskningsprojekter
Følgende projekter er i gang eller afsluttet i 2013, opstillet i alfabetisk orden efter
forsker inden for hvert af de strategiske
satsningsområder i Det Kongelige Biblioteks
forskningsplan 2012-2015. Fortegnelsen
rummer bibliotekets forskning som helhed.
For en fuldstændig fortegnelse over publicerede arbejder, herunder mere formidlende
værker af institutionens medarbejdere, henvises til årsberetningens afsluttende oversigt
over udgivelser af institutionen og alle dens
medarbejdere.
Bog-, biblioteks-, litteratur- og
lærdomshistorie
Marianne Alenius: Feminae Doctae. Nordens internationale, intellektuelle kvinder
(1500-1800) (2012-14).
Poul Behrendt: Karen Blixen og krigen
(2013-17).
Niels W. Bruun: 1) Udgivelse af Thomas
Bartholin den ældres brevveksling med
engelsk oversættelse (2010-14), 2) Omkring
Steno-Fallots tetralogi (2013-14), 3) Nye
oplysninger vedr. Adrian Coclicos ophold
ved det mecklenburgske hof i 1555 (201114), 4) Hans Grams udgave af Ole Worms
breve 1728/1751 (2013-14).
Lise Busk-Jensen: Det 20. århundredes
kvindelige dannelsesroman (2011-14).
Karsten Christensen: 1) Danske bogbind i
1500-tallet (2008-), 2) Proveniensstudier i
Det Kongelige Biblioteks inkunabelsamling,
3) udgivelse af Peder Syvs auktionskatalog
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(-2015), 4) Herluf Trolle og Birgitte Gøyes
bøger (katalog) (2008-2014).
Kirsten Dreyer: Kamma Rahbek og livet på
Bakkehuset (2009-14), 2) H.C. Andersen og
Frederik 7. (2013-14).
Christian Graugaard: “En saadan Kjæmpemagt i Naturen” – aspekter af seksualitetens
medicinhistorie (2008-14).
Steffen Heiberg: Europas kulturhistorie ca.
1400-1800 (2010-15).
Jørn Lund: Truede ord. Ord, der er på vej
ud af sproget (2012-15).
Johan Møhlenfeldt Jensen: Christiern Pedersen – en dansk intellektuel mellem middelalder og reformation (ph.d.-afhandling)
(2013-14).
Erik Petersen: 1) Autografe Erasmus af
Rotterdam-manuskripter (2010-16), 2)
Erasmus af Rotterdam-biografi (2010-16),
3) Codices Latini Haunienses (2003-), 4)
Fragmenta Latina Hauniensia (2003-), 5)
Gudiana Hauniensia (2013-14).
Stig T. Rasmussen: 1) Hovedredaktion af
Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish
Collections, a) (med Irmeli Perho): vol. 8
Persiske manuskripter (2010-13, afsluttet), b)
(med Bent Lerbæk Pedersen): vol. 9 Kinesiske manuskripter og sjældne bøger (2011-13,
afsluttet), c) (med Merete Pedersen og Bent
Lerbæk Pedersen): vol. 10 Japanske og koreanske manuskripter og sjældne bøger (201114), d) vol. 11 Supplementsbind (2012-14),
2) Orientalsk Samlings historie (2011-13,
afsluttet).
Torsten Schlichtkrull: Universitetsbibliotekets samlingshistorie (2013-14)

i Stadtbibliothek, Flensburg (1990-), 5)
Udgivelse af Abraham Praetorius 25 Davids
Psalmer, Greifswald 1592 (2001-).

Marina Vidas: Ms. Thott 534, 4o : An Early
Pucellian Devotional Manuscript and its
Intended Female Reader (2010-14).

Bjarke Moe: Italiensk vokalmusik i Danmark i 1640’erne (2013-14).

Louise Zeuthen: Biografi om Suzanne
Brøgger (2010-14).
Musik- og teatervidenskab
Dansk Center for Musikudgivelse (Niels
Bo Foltmann, Axel Teich Geertinger, Peter
Hauge, Niels Krabbe, Bjarke Moe, Katarina
Smitt Engberg, Niclas Nørby Hundahl): 1)
Kritisk-videnskabelig udgave af Paul von
Klenaus 9. symfoni (1945). Udgivelse af
partitur, klaverudtog og orkesterstemmer
(-2014), 2) Tematisk-bibliografisk fortegnelse
over Carl Nielsens kompositioner (CNW).
1. fase (digital publicering af første version)
(-2014), 3) Udgivelse af orkesterstemmer
til Peter Heises opera Drot og Marsk (1878)
(-2014). (Udgivelse af partitur og klaverpartitur blev afsluttet i 2013).
Lisbeth Ahlgren Jensen: En upåagtet
pionér. Hortense Panums indsats i dansk
musikvidenskab (2014-15).
John Fellow: Redaktion af Carl Nielsen
Brevudgaven 1-12 (2002-14).
Eva Hvidt: Kommenteret udgivelse af Paul
von Klenaus erindringer (2011-15).
Ole Kongsted: 1) Den danske hofmusiks
historie ca. 1515 – ca. 1590 (1994-), 2) Udgivelse af Gregorius Trehous værker i Biblioteca Apostolica Vaticana (2000-), 3) Katalog
over musiktryk og musikmanuskripter fra
1500-tallet i Universitätsbibliothek Rostock
(m. incipits) (1991-), 4) Udgivelse af det
ikke hidtil udgivne fra Flensborg-samlingen

Claus Røllum-Larsen: 1) Louis Glass.
En glemt dansk komponist (2012-15), 2)
Træk af dansk Bach-reception indtil 1950
(2012-14), 3) Udvalgte musikalske miljøer i
Roskilde (2012-15).
Alette Scavenius: Danske Teatre – Teaterbyggeri i Danmark gennem 300 år (201213, afsluttet).
Henrik Smith-Sivertsen: 1) Er den digitale
musikrevolution g(l)emt? – Sys Bjerre i
Netarkivet (2013), 2) Pop, ungdomsmusik og P3. Bogkapitel om P3’s oprettelse
(2013-14), 3) The sound of (good) music:
Cultural and linguistic hybridity in Scandinavian popular music 1945–2012 (2013-14),
4) Sangoversættelse – klangens betydning i
populærmusikalske sangtekster (2013-17), 5)
Music Charts in/and DR from early 1960’s
to mid-1990’s (2013-17).
Inger Sørensen: Udarbejdelse af tematiskbibliografisk fortegnelse over J.P.E. Hartmanns værker (2011-14).
Dansk historie
Hanne Abildgaard: 1) Astrid Holm. En
glemt kosmopolit (2013), 2) “Barbermaleren” John Christensens værk, virksomhed og
status i 1930rnes danske kunstliv (2013-14),
3) “Nørrebros Chagall”. En biografi om
John Christensen, kaldet “Barbermaleren”
(2014-15).
Niels Barfoed: 1) Erik Scavenius og Israel
(2013-14), 2) Jolande. Emil Noldes anden
hustru (2013-14).
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Anders Toftgaard: Spot på tryk. Mazarinader i det Kongelige Biblioteks samlinger
(2012-14).
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Bent Boel: Western Support for Dissidents
in the Soviet Bloc, 1968-1989 (2012-15).

Badeloch Vera Noldus: Arkitekt Philip de
Lange (1705-66) (2012-14).

Lisbeth Bonde: 1) Beskrivelse/analyse af
samtlige kunstværker, der hænger fremme
i Folketinget (2012-13, afsluttet), 2) En
monografi om maleren Preben Fjederholt
(2013-14).

Dansk fotohistorie og kartografi
Mette Kia Krabbe Meyer: Krigserfaring
formidlet i fotografier fra Første Verdenskrig
i Det Kongelige Biblioteks Billedsamling
(2013-15)

Jesper Düring Jørgensen: 1) Biografi over
presseattaché Gustav Meissner (2011-14),
2) Tysk propaganda i Danmark 1914-1940
(2014-18).

Stig Svenningsen: Kilder til landskabet
1800-2000 (ph.d.-projekt) (2011-14).

Elisabeth Fabritius: Anna og Michael Anchers breve (2009-14).
Lennart Gottlieb: Edvard Weie. Modernismen, naturfølelsen og den poetiske kultur
(2012-14).
Kristian Hvidt: Danmarkshistorien ifølge
Erik Skram. Hovedstrømninger i politik og
kultur 1848-1918 (2011-14).
John T. Lauridsen: 1) Udgivelse af trafikminister Gunnar Larsens dagbog 1941-43,
sammen med lektor, ph.d. Joachim Lund
(2003-14), 2) Vilhelm Bergstrøms dagbøger
1939-45 i samlet digital udgave (2005-14),
3) Tyske akter vedrørende kommunist- og
modstandsbekæmpelse i Danmark 1941-42,
tyske stemningsberetninger fra Danmark
1941-42 (2010-14), 4) red. af og bidrag
til “Hitlers mænd i Danmark” (2009-15),
5) Hagekors over Danmark (2003-15), 6)
Tysk besættelsespolitik i Danmark 1940-45
(2006-16), 7) udgivelse af Søren Kams erindringer, sammen med adjunkt, ph.d. Mikkel
Kirkebæk (2011-).
Morten Møller: “Med hilsner fra Moskva”
– en dansk kvindes liv i 1930’ernes Sovjetunionen (2012-14).
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Kulturstudier
Lene Andersen: Iscenesættelse af fortiden –
om folkemindesamleren og forfatteren Helene Stranges liv og forfatterskab (2012-14).
Palle Ove Christiansen: 1) Kulturopfattelser i tidlig dansk feltforskning ca. 1870-1910
(2009-13, afsluttet), 2) Evald Tang Kristensen om jysk kulturhistorie (2012-14), 3) En
københavnsk embedsmands private verden
1880-1930 (2013-14).
Marianne Holm Pedersen: 1) Religion i
familien: Muslimske familiers møde med
den danske folkeskole (2009-13, afsluttet), 2)
Fritidsaktiviteter og lokal inklusion blandt
teenagere og deres forældre i Valby (201214), 3) Iraqi Women in Denmark: Ritual
Performance and Belonging in Everyday
Life. (2012-14).
Jens Henrik Koudal: 1) Musikkultur på en
større sjællandsk gård 1880-1960 (2012-14),
2) Musikkens betydning i danske selvbiografier fra det 19. og 20. århundrede (2012-15).
Kirstine Munk: “Jeg ved ikke hvordan –
men det virker.” Sygdomsopfattelser og
sundhedspraksis blandt kloge folk og deres
klienter i nutiden (2011-14).
Lars Christian Kofoed Rømer: Når et
spøgelse banker på (2013-14).
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Bevaring af fysiske og digitale
samlinger
Ulla Bøgvad Kejser: Collaboration to Clarify the Cost of Curation (4C) (2013-15)
Eld Zierau: Model for distribueret digital
bevaring (2012-13, afsluttet).
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FOKUS
Det 2. internationale Guaman
Poma Kollokvium i København
Af chefkonsulent, tidl. overarkivar, cand.mag.
Ivan Boserup, Nationalsamlingsafdelingen
Det berømteste endnu eksisterende
håndskrift fra den tidlige kolonitid i
Sydamerika, den peruvianske indianer
Felipe Guaman Poma de Ayala’s El
primer nueva corónica y buen gobierno
(En ny krønike og om god regering),
renskrevet 1615, har efter al sandsynlighed været i Det Kongelige Biblioteks
eje siden Frederik III’s tid i anden halvdel af det 17. århundrede. Håndskriftet,
der først blev kendt i den internationale
forskningsverden i 1908, har siden været
genstand for en intens udgivelses- og
forskningsindsats, i de senere år også fra
Det Kongelige Bibliotek selv.
Håndskriftet – i daglig tale kaldet
Inkakrøniken – er et papirhåndskrift i
kvartformat på 1.200 sider, hvoraf de
400 består af helsides pennetegninger med motiver forestillende fyrster,
dagligliv, krigsførelse, religiøse fester etc.
fra Inka-tiden, fra den spanske erobring
og de efterfølgende borgerkrige mellem
spanierne, og fra tiden derefter under
spanske vicekonger. Særlig berømt
er Guaman Pomas illustrerede landbrugskalender og hans store kort over
Perus fire regioner og Inka-vejnettet,
der forbandt dem, med udgangspunkt i
hovedstaden Cuzco. Hele håndskriftet
blev lagt på internettet i 2001 og har
lige siden udgjort bibliotekets mest besøgte digitale enkeltressource. Guaman
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Poma sammenfatter på original vis to
generationers spansk og indiansk kritik
af kolonistyret og det voldsprægede
kristne missionsarbejde, og han giver
et yderst pessimistisk billede af det
udplyndrede lands fremtid. Hans eget
forslag til bedring af forholdene går ud
på, at styringen af kolonien overdrages
til de indfødte, ja han tilbyder, at hans
egen søn kan blive vicekonge.
Forskningen har i Guaman Pomas værk
fundet materiale til stadig ny viden om
Perus historie, produktionsliv og åndsliv
i tiden før og efter koloniseringen
1532. På et internationalt kollokvium
i Poitiers, Frankrig, i oktober 2010,
om nye retninger i Poma-forskningen,
blev det besluttet at søge organiseret en
opfølgende konference i København tre
år senere.
Ved hjælp af forskningsmidler fra
Globaliseringsfonden (Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen) afholdtes derfor i dagene 24.-26.
oktober 2013 The 2nd International
Guaman Poma Colloquium med Det
Kongelige Bibliotek som vært og
organiseret af en komité bestående af
dr. Rolena Adorno, Sterling Professor i spansk,Yale University, cand.
mag. Ivan Boserup, overarkivar i Det
Kongelige Biblioteks Håndskrifsamling,
professor emeritus, dr. Jean-Philippe
Husson, Centre de Recherches LatinoAméricaines, Université de Poitiers, og
lektor, ph.d. Jesper Nielsen, Institut for
Tværkulturelle og Regionale Studier
(ToRS), Københavns Universitet.
Konferencen samlede 34 deltagere, alle
efter indbydelse, fra Danmark, USA,
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Peru, Frankrig og Israel, herunder alle
de førende forskere på området. 16 forskere bidrog med foredrag på engelsk og
spansk, der viste, hvordan forskningen
i en lang række discipliner når stadig
dybere ned i Guaman Poma’s værk og
blandt andet viser, at den indianske forfatter, der i mange år har været mistænkt
for at være lovlig fantasifuld i sin selvhævdelse som oplyst kilde til indianske
samfundsforhold, på stadig nye områder
skildrer det sene Inka-samfunds struktur
og funktion med forbløffende kyndighed og præcision. Blandt kollokviets
mest anerkendte foredragsholdere kan
nævnes professorerne Tom Zuidema
(University of Illinois, USA), Jan Szeminski (Jerusalems Universitet, Israel),
Juan Ossio (Det katolske Universitet,

Lima, Peru), Frank Salomon (University
of Wisconsin-Madison, USA), JeanPhilippe Husson (Poitiers, Frankrig) og
Bruce Mannheim (University of Michigan, USA). Fra dansk side bidrog lektor
Jesper Nielsen, Københavns Universitet,
med et foredrag om den kristne indflydelse på kolonitidens fremstilling af
indianske forhold, mens chefkonsulent
Ivan Boserup og forskningsbibliotekar
Mette Kia Krabbe Meyer, begge Det
Kongelige Bibliotek, leverede analyser
af tvivlsomme dokumenter i italiensk
privateje, der anfægter Guaman Poma’s
forfatterskab til Nueva corónica.
Organisationskomitéen med den førende Guaman Poma-forsker Rolena
Adorno (Yale University) som formand
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Siden ca. 1660 har den
såkaldte Inka-krønike, El primer
nueva corónica y buen gobierno (1612-1616), nedskrevet
af den peruvianske indianer
Guaman Poma, befundet sig
i Det Kongelige Biblioteks
samlinger. Det er både en
enestående historisk beretning
om Andes-områdets historie fra
de ældste tider og en række
forslag til reformer af det spanske kolonistyre. Rolena Adorno,
professor i spansk (billedet) fra
Yale Universitet og Guaman
Poma-ekspert, var en af arrangørerne ved det internationale
kollokvium om manuskriptet,
som blev afholdt på Det Kongelige Bibliotek i oktober 2013
med deltagelse af en række
fremtrædende forskere inden
for historie, sprog, litteratur og
antropologi.
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havde sammensat programmet, der
for de tilrejsende foredragsholdere og
gæster indbefattede mulighed for – for
mange for første gang – at besigtige
Guaman Poma’s originale, men meget
skrøbelige håndskrift før og efter kollokviet.
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Foredragene ventes udgivet samlet på
engelsk i løbet af 2015. Det blev under
kollokviet meddelt, at der ville blive
indbudt til et tredje internationalt Guaman Poma-kollokvium i 2016 på Perus
førende universitet i Lima.

OPGAVER
På <www.kb.dk> (under “Service”menuens underpunkt “Nationalbibliografien”) findes en beskrivelse af hele
den danske nationalbibliografi, dens
enkelte dele og deres udgivelsesformer
gennem tiderne.
Det Kongelige Bibliotek udarbejder
følgende dele af Nationalbibliografien:
•
•
•
•

Dansk Kortfortegnelse
Dansk Musikfortegnelse
Dansk Periodicafortegnelse
KulturPerler

og bidrag til følgende internationale
bibliografier og baser:
• Index Translationum
• ISMN (International Standard Music
Number)
• ISSN (International Standard Serial
Number)
Dansk Kortfortegnelse
Dansk Kortfortegnelse er den danske nationalbibliografi for kartografisk materiale.
Den udarbejdes af Det Kongelige Biblioteks
Kortsamling på grundlag af Kortsamlingens registreringer til REX. I Dansk Kortfortegnelse,
der tilstræber fuldstændighed, optages geografiske og tematiske atlas og kort – både enkeltudgivelser og kortserier – udgivet i Danmark og
indgået i Kortsamlingen i løbet af året.
Fortegnelsen registrerer også kartografisk
materiale udgivet på cd-rom. Materialet
modtages hovedsagelig via pligtaflevering
til Det Kongelige Bibliotek. Den indkomne

mængde af kartografisk materiale har i 2013
været på 1.093 fysiske enheder. Til opgaven
er i 2013 anvendt 200 løntimer.
Dansk Kortfortegnelse er tilgængelig via
• REX
• DANBIB
• bibliotek.dk
Dansk Musikfortegnelse
Dansk Musikfortegnelse udarbejdes af Det
Kongelige Biblioteks Musiksamling og er
den danske nationalbibliografi for musikalier
(noder). Fortegnelsen registrerer alle musikalier, der er udgivet i Danmark, samt så vidt
muligt udenlandske musikalier, som på en
eller anden måde har relation til Danmark.
Registreringen af udgivelserne sker dels på
grundlag af Dansk BiblioteksCenters poster,
dels med udgangspunkt i trykkeriernes og
udgivernes pligtaflevering samt Musiksamlingens udenlandske accession. I 2013 blev
der registreret 814 noder.
Dansk Musikfortegnelse er tilgængelig via
• REX
• DANBIB
• bibliotek.dk
Dansk Periodicafortegnelse
Dansk Periodicafortegnelse (DPF) er den
danske nationalbibliografi for periodika, dvs.
tidsskrifter, aviser og årspublikationer. Den
udarbejdes af Nationalsamlingsafdelingen,
dels på grundlag af materiale modtaget via
pligtaflevering til Det Kongelige Bibliotek,
dels i forbindelse med anmodning om ISSN
til nye tidsskrifter. Desuden modtager Det
Kongelige Bibliotek materiale fra Dansk
BiblioteksCenter til registrering i DPF.
Fortegnelsen registrerer nye og ophørte periodika uanset medium udgivet i Danmark.

80

n at ionalbibliot e ke t

Nationalbibliografien
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Registreringen til DPF, ISSN og til Det
Kongelige Biblioteks egen base REX sker i
én arbejdsgang, således at der oprettes én post
til alle tre formål. Der er fælles optagelseskriterier til DPF og ISSN, dvs. at alle periodika,
der optages i DPF, også får tildelt ISSN.
I 2013 blev der registreret 473 nye titler
og 443 ophørte. Nye og ophørte poster til
DPF offentliggøres ugentligt i periodicafortegnelsens ugefortegnelse på Dansk BiblioteksCenters hjemmeside <www.dbc.dk/
nationale-opgaver/nationalbibliografi-ogbibliotekskatalogisering/materialer/danskbogfortegnelses-ugefortegnelse>.
Udarbejdelsen af DPF omfatter også løbende opdatering af titler, når der sker større
ændringer som f.eks. tilføjelse af varianttitler
eller nye udgivere. Dansk BiblioteksCenter indsender ugentligt periodika, der skal
opdateres – resten opdages under behandling
af de pligtafleverede tidsskrifter. I 2013 blev
der opdateret 1.151 titler. Der blev i 2013 i
alt brugt 2.690 løntimer til Dansk Periodicafortegnelse, til ISSN og til REX.
Dansk Periodicafortegnelse er tilgængelig via
• REX
• DANBIB
• bibliotek.dk
Index Translationum
Index Translationum er en international bibliografi over alle oversættelser, uanset sprog
og emne, baseret på indberetninger fra de
enkelte lande af oversættelser, som er udgivet
i det pågældende land. Bibliografien er gratis
tilgængelig online på <portal.unesco.org/
culture/en> (søg på “index translationum”).
Det Kongelige Bibliotek har ansvaret for at
indberette den litteratur, som er oversat fra
et sprog til et andet sprog og udkommet i
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Danmark. I 2013 blev 3.242 titler registreret,
hovedparten af Dansk BiblioteksCenter som
led i en samarbejdsaftale om registrering af
pligtafleverede monografier både til Dansk
Bogfortegnelse og til REX. Da der betales
en fast pris pr. enhed, hvori registrering til
Index Translationum indgår, kan antal løntimer brugt til denne opgave ikke opgøres.
Index Translationums danske del er tilgængelig via
• REX
• DANBIB
• bibliotek.dk
ISMN
ISMN (International Standard Music Number) tildeles som entydig universel identifikation alle trykte noder, uanset om de er til salg,
til leje eller til gratis distribution, og uanset
om det drejer sig om et partitur, en stemme
eller en del af et multimediesæt. Mens det
centrale Internationale Agentur (Berlin) er
ansvarlig for vedligeholdelsen af ISMN-systemet, sørger de nationale centre for tildelingen
af numre, der identificerer de enkelte forlag.
Sidstnævnte administrerer – som regel selv –
titelnumrene ud fra de tildelte kvoter.
Det danske ISMN-kontor er på Det Kongelige Bibliotek tilknyttet Musik- og Teatersamlingen, som i forvejen har ansvaret for
Dansk Musikfortegnelse. Ca. 87 danske forlag er tilsluttet ordningen, og der er i 2013
tildelt i alt 95 ISMN. Arbejdet med tildeling
af danske ISMN-numre har beslaglagt i alt
ca. 8 løntimer.
De danske ISMN-poster er tilgængelige (hvis
man bruger søgefeltet “ISBN-nummer”) via
• REX
• DANBIB
• bibliotek.dk

Centret tildeler ISSN til danske periodika
og registrerer disse i Det Kongelige Biblioteks database, REX. Tildelingen af ISSN
sker enten efter anmodning fra udgiveren
inden udgivelsen af første nummer eller på baggrund af materiale modtaget via
pligtaflevering til Det Kongelige Bibliotek.
Anmodninger om ISSN ekspederes fra dag
til dag, således at ISSN kan medtages i første
nummer af periodikummet. Hovedparten
af materialet udgives stadig i papirform,

men der registreres også udgivelser i andre
medier, herunder internettet, som får stadig
større betydning på periodikaområdet. I
2013 blev der i alt registreret 530 nye titler
og foretaget 1.148 opdateringer.
ISSN-centerarbejde inkl. selektion, registrering, klassifikation og ledelse indgår i de løntimer, der blev brugt til nationalbibliografisk
periodikaregistrering i Nationalsamlingsafdelingen (se under Dansk Periodicafortegnelse).
De danske ISSN-poster er tilgængelige via
•
•
•
•

REX
DANBIB
bibliotek.dk
ISSN Register

Hele den internationale database, ISSN Register, er online tilgængelig i DANBIB og bliver
opdateret hver måned. Desuden kan man mod
betaling få adgang til ISSN Register via ISSN
Portal på internettet. Der er en forventning om,
at forholdet mellem fysisk udgivne tidsskrifter
og online tidsskrifter vil forskydes fremover.
Udviklingen vil derfor blive fulgt. I 2011-2013
var fordelingen af registreringer således:

Statistik for tidsskrifter – trykte vs. digitale
2013

2012

2011

Nye
Nye (fysiske)

373

423

Nye (digitale)

245

272

281

Nye i alt

618

695

674

79

89

350

Ophørt helt (fysiske)

431

890

637

Ophørt helt (digitale)

113

176

235

Ophørt fysisk, men fortsat digitalt

25

51

45

Ophørt digitalt, men fortsat fysisk

0

0

0

- heraf: nye, som er både trykte og digitale

393

Ophørte
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ISSN
ISSN (International Standard Serial Number) tildeles periodika (tidsskrifter, aviser og
årspublikationer) uanset medium og tjener
til entydig identifikation af periodikatitler
via en international base over alle de titler,
der har fået ISSN. Regler for tildeling og
katalogisering af titler, der får ISSN, fastsættes af ISSN Network, som er et internationalt center i Paris med ansvar for den fælles
database, ISSN Register, samt regionale og
nationale centre, der hver især er ansvarlige
for registrering af periodika udgivet i deres
område. Det nationale center i Danmark,
ISSN Danmark, er på Det Kongelige Bibliotek tilknyttet Nationalsamlingsafdelingen.

n at ionalbibliot e ke t

KulturPerler
KulturPerler <kulturperler.kb.dk> er en
online fortegnelse over den digitaliserede
kulturarv i Danmark. Den lanceredes af Det
Kongelige Bibliotek i april 2009 – udsprunget af det forberedende arbejde med Kulturministeriets rapport Digitalisering af kulturarven – med det formål at give et overblik over
digitaliseringssituationen i Danmark.
I KulturPerler optages retrodigitaliserede
samlinger, dvs. samlinger af fysiske materialer
(arkivalier, bøger, tidsskrifter, håndskrifter,
noder, billeder, kort, lyd- og filmmedier
m.m.) som er blevet gjort tilgængelige på
nettet. Digitaliserede samlinger fra danske
hjemmesider samt udenlandske med væsentligt dansk indhold kan optages. Udgiverne
er såvel offentlige institutioner som private
foreninger eller personer.
Siden lanceringen har KulturPerler været
en interaktiv tjeneste baseret på indberetninger fra udgiverne. Samlingsbeskrivelser
udarbejdes af Det Kongelige Bibliotek på
basis af de modtagne oplysninger. Samlinger
med løbende tilvækst opdateres hvert halve
år, ligesom det generelt tilstræbes, at alle
samlingsbeskrivelser er opdaterede.
KulturPerler indeholdt ved udgangen af
2013 ca. 260 samlingsbeskrivelser, hvoraf 24
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er kommet til i løbet af året. Et mindre antal
samlingsbeskrivelser er i årets løb udgået,
enten fordi samlingen er blevet fjernet fra
nettet eller lagt sammen med andre.
Omkring halvdelen af de registrerede samlinger i KulturPerler er under løbende eller
lejlighedsvis digitalisering. Den primære tilvækst af digitaliserede enheder ligger derfor i
de allerede registrerede samlinger.
Foruden Det Kongelige Bibliotek har
følgende institutioner bidraget med nye
samlinger i årets løb: Statens Arkiver, Statsbiblioteket, Lokalhistorisk Samling i Aarhus
samt Aarhus Stadsarkiv. Dertil kommer et
par privat udgivne e-samlinger.
Alle samlingsbeskrivelser er i årets løb blevet
opdateret med aktuelle oplysninger om
vækst samt om eventuelle andre ændringer.
KulturPerler har i løbet af 2013 publiceret
tre nyhedsbreve. Der er i løbet af året blevet
anvendt ca. 152 løntimer på KulturPerler.
KulturPerler kan tilgås via
•
•
•
•

REX
DANBIB
bibliotek.dk
kulturperler.kb.dk

mest interessante – og omdiskuterede
– værker.

Erhvervelsen af trykmanuskriptet
til Georg Brandes’ berømte
afhandling om Friedrich
Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900) var
i 1888 44 år gammel og havde hele
sin trykte litterære produktion bag sig.
I de sidste ti år af sit liv, hvor han for
alvor blev kendt og berømt, var han syg,
psykisk nedbrudt og litterært uproduktiv. Skønt Nietzsche tidligere havde vakt
debat, udgjorde Brandes’ afhandling den
første samlede og indforståede skildring
af Nietzsches forfatterskab og originale
filosofiske standpunkt. Nietzsche var
yderst tilfreds med Brandes’ formidling,
og han skrev et sidste, lakonisk brevkort
til Brandes, kort før han blev sindssyg,
hvor han takkede Brandes for at have
”opdaget” ham og gjort ham kendt.

Af chefkonsulent, cand.mag. Ivan Boserup,
Nationalsamlingsafdelingen
Med omfattende støtte fra 15. Juni
Fonden har Det Kongelige Bibliotek
erhvervet det originale trykmanuskript
til Georg Brandes’ afhandling fra 1889
om Friedrich Nietzsches forfatterskab,
”Aristokratisk Radikalisme. En afhandling om Friedrich Nietzsche”. Afhandlingen blev i sin tid udgivet både på
dansk og på tysk og bidrog afgørende
til udbredelsen af Nietzsches tanker i
Skandinavien og Tyskland.
Trykmanuskriptet, der blev erhvervet
i december 2012 hos et antikvariat i
Tyskland, består af 75 folioblade, er
komplet og velbevaret og rummer
mange forfatterrettelser. Afhandlingens
seks hovedafsnit svarer i det store og
hele til strukturen og indholdet af de
forelæsninger om Nietzsche, som den
46-årige Brandes holdt som privatdocent i 1888 på Københavns Universitet.
Han havde da i lidt over ét år korresponderet med Nietzsche. Brandes’ manuskript til Nietzsche-forelæsningerne
opbevares i Det Kongelige Biblioteks
Brandes-Arkiv, der ud over manuskripter også rummer Brandes’ meget
omfattende korrespondance. Med 15.
Juni Fondens muliggørelse af denne
erhvervelse føjes en vigtig brik til belysning af tilblivelsen af et af Brandes’

Brandes’ afhandling blev trykt på dansk
i Tilskueren (bind 6, 1889, ss. 565-614)
og året efter i det vigtige tyske kulturtidsskrift Deutsche Rundschau (bind 63,
1890, ss. 52-89). Afhandlingen er i dag
interessant ikke kun i kraft af Nietzsches
tankers betydning i Tysklands senere
historie, hvor hans overmennesketeori
kom til at spille en central rolle i udformningen af den nazistiske ideologi.
I dansk litteraturhistorie kaster afhandlingen også lys over et væsentligt aspekt
af Brandes’ store forfatterskab, idet den
med sjælden klarhed giver udtryk for
den rolle, som ’store personligheder’
spiller i hans historiske forståelse, og
som blandt andet hans biografier om
Cæsar, Goethe, Michelangelo, Shakespeare og Voltaire bevidner.
I Danmark vakte Brandes’ kritiske, men
på mange måder også særdeles anerkendende afhandling straks modstand. Ha-
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rald Høffding (1843-1931), siden 1883
professor i filosofi ved Københavns
Universitet, tog således til genmæle i
samme årgang af Tilskueren (ss. 849872) under den udfordrende overskrift
”Demokratisk Radikalisme”. Det blev
til flere skriftlige udvekslinger mellem
dem, hvorunder Brandes fastholdt, at
han med sin afhandling havde opfordret
til at ”studere og bekæmpe” Nietzsche.
I tilknytning til en artikel, hvori han
i 1899 så tilbage på ti års europæisk
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litterær debat om Nietzsche, oversatte
og udgav Brandes tolv breve, som han
havde modtaget fra Nietzsche i perioden 1887-89. I august 1900 karakteriserede Brandes i nogle afsluttende
mindeord Nietzsche som profet snarere
end som filosof.
Afhandlingen fra 1889, tilbageblikket
over perioden 1890-99 og mindeordene
er udgivet i Brandes’ Samlede Skrifter,
bind 7, ss. 596-664.

Den digitale udgave af Søren
Kierkegaards Skrifter overdraget
til Det Kongelige Bibliotek
Af direktør Erland Kolding Nielsen
Den 22. februar 2013 udgav Fonden
Søren Kierkegaard Forskningscenter på
G.E.C. Gads Forlag de sidste to bind i
Søren Kierkegaards Skrifter, så man nåede
op på i alt 55 bind, som var planlagt.
Det drejede sig om tekstbind 28, der
indeholder breve fra og til Kierkegaard
samt Kierkegaards dedikationer, og det
tilhørende kommentarbind K28, der indeholder introduktioner, tekstredegørelser,
kommentarer m.m. Samme dag blev
den sidste version af den elektroniske
version på hjemmesiden <www.sks.dk>

offentliggjort, dvs. at denne version nu
også indeholder alle tekster fra bd. 28
og K28.
Dermed afsluttedes efter 18 års arbejde
den hidtil største – og eneste – samlede,
kommenterede udgave af Søren Kierkegaards skrifter, utrykte manuskripter,
journaler, papirer, breve m.v. i såvel
bogform som i en netbaseret digital
version. Det gigantiske arbejde er udført
i det til formålet af Danmarks Grundforskningsfond i 1994 oprettede Søren
Kierkegaard Forskningscenter (SKC) og har
i hele perioden været ledet af professor,
dr.phil. h.c. p.p. Niels Jørgen Cappelørn,
der ved arbejdets afslutning nød den
usædvanlige, men højest fortjente ære
at blive kaldet til et professorat i teologi
ved Københavns Universitet. Forskningscentret har været forestået af en
bestyrelse, udpeget af Grundforsknings-
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Udgaven i al sin pragt: De
tilsammen 55 bind stillet op i
Universitetets festsal i forbindelse med overdragelsen den 2.
maj 2013 (foto: Søren Kierkegaard Forskningscentret).
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Screen dump fra SKS-E – Den
elektroniske udgave af Søren
Kierkegaards Skrifter. Her kan
enhver gratis gå på opdagelse i
Kierkegaards værker.

fonden, hvori dekanen for Københavns
Universitets Teologiske Fakultet og direktørerne for Det Kongelige Bibliotek
og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har været udpeget ex officio.1
På Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag d. 5. maj afsluttedes endvidere
forskningscentrets virke ved en storstilet
festlighed i Københavns Domkirke og
på Københavns Universitet med en
overdragelse af den trykte udgave af og
rettighederne til Søren Kierkegaards
Skrifter (SKS-B), der i 55 bind udkom
på Gads Forlag 1997-2013, til Universitetet, og en tilsvarende overdragelse af
1 Bestyrelsen bestod ved Fondens nedlæggelse
af seniorforsker Ida Nicolaisen (formand), tidl. adm.
direktør Hans Skov Christensen (næstformand, død
oktober 2013), dekan, professor, dr.teol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen, direktør, adj. professor Erland Kolding
Nielsen og tidl. direktør, professor Jørn Lund.
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den elektroniske (SKS-E) til Det Kongelige Bibliotek. Overdragelsen skete i
Universitetets festsal, hvor bestyrelsens
formand, seniorforsker Ida Nicolaisen
holdt en afsluttende overrækkelsestale,
der skildrede arbejdet med udgaven i
historisk og nutidigt perspektiv.2
Forskningsdelen af Søren Kierkegaard
Forskningscentret blev allerede fra
januar 2010 indlejret i Det Teologiske
Fakultet under Københavns Universitet
som en international, tværfaglig forskningsinstitution for undervisning og
forskning i Kierkegaards liv og værk.3

2 Trykt i revideret form som artikel ”Søren Kierkegaard – den nye udgave”, Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, årg. 26:3, september 2013, ss. 27-37.
3 <www.skc.ku.dk>

gelige Bibliotek i løbet af 2014 kan
overføre udgaven til bibliotekets egen
elektroniske platform og foretage en
konvertering til et format og opmærkningssystem, biblioteket fremover kan
understøtte. Konverteringen, der ikke
er helt billig, er velvilligt bekostet af
Augustinus Fonden.

1 Aftale af 6. februar 2013 imellem Fonden Søren
Kierkegaard Forskningscenter og Det Kongelige
Bibliotek.
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Den digitale udgave af Søren Kierkegaards Skrifter er den første samlede
udgave af en dansk forfatters produktion, der direkte er udkommet digitalt,
dvs. som e-bog med fri adgang for alle.
Den er overdraget til Det Kongelige
Bibliotek i henhold til en aftale indgået
i februar 2013,1 således at Det Kon-

2013
5.937.440 elektroniske lån fra
KUBs elektroniske
ressourcer
288.463 bestillinger fra
magasin
6.299 deltagere til undervisning
22.259 bøger accessioneret
1.264 tidsskriftabonnementer (fysiske)
38.308 tidsskriftabonnementer (elektroniske)
2012
4.590.914 elektroniske lån fra
KUBs elektroniske
ressourcer
279.379 bestillinger fra
magasin
6.235 deltagere til undervisning
28.183 bøger accessioneret
1.393 tidsskriftabonnementer (fysiske)
35.321 tidsskriftabonnementer (elektroniske)
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Tilvækst, bestand og
benyttelse

KØBENHAVNS
UNIVERSITETSBIBLIOTEK
OPGAVER
Universitetsbibliotekets opgaver
Københavns Universitetsbibliotek
(KUB) er hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig
og videnskabelig biblioteksservice på
højeste niveau til støtte for uddannelse
og forskning. Herudover stiller det
informationsressourcer til rådighed for
offentligheden, herunder erhvervslivet
og den offentlige sektor.
KUBIS2-aftalens implementering
Betegnelsen KUBIS er forkortelsen for Københavns Universitets Biblioteksservice og dækker over et samarbejde mellem Københavns
Universitet og Det Kongelige Bibliotek.
For et år siden blev KUBIS-organisationen
gjort permanent. Forud var gået en femårig
periode med en forsøgskonstruktion på basis
af KUBIS1-aftalen fra 2007. I denne periode
blev det klart, at en fælles serviceorganisation på tværs af to institutioner ikke er uden
problemer. Den institutionelle dobbelthed,
med hver sin struktur, økonomi, personaleforvaltning og ikke mindst kultur, gør det
umuligt at løse alle disse problemer fuldt ud.
Men parterne i samarbejdet har ikke været
i tvivl om, at der er så store fordele ved en
fælles organisering af biblioteksbetjeningen
af universitetet, at de langt opvejer ulemperne.
Den vigtigste nydannelse i forhold til
KUBIS1-aftalen blev skabelsen af KUBIS’
Biblioteksudvalg. Dette har universitetsdirektøren som formand, og det er derudover
sammensat af ledelsesrepræsentanter for
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fakulteterne, studenter- og personalerepræsentanter og universitetsbibliotekaren.
Et generelt formål med udvalget er dobbelt:
på den ene side gør KUBIS-konstruktionen
det nødvendigt at sikre, at Københavns
Universitets fokus på biblioteket som en
vital serviceinstitution fastholdes i rimeligt
omfang. Forudsætningen herfor er, at interessenterne gives tung indflydelse på KUBIS’
udvikling og forudsætningerne for denne,
herunder ressourceanvendelsen.
De to institutionelle parter beholder selvfølgelig deres beslutningskompetence vedrørende deres egne økonomiske ressourcer,
men efter årets to møder i Biblioteksudvalget står det klart, at udvalget ønsker at have
en funktion på det strategiske og servicepolitiske niveau og at være en aktiv part i
ideudviklingen og beslutningsprocesserne.
Det er Det Kongelige Bibliotek glad for.
En anden vigtig nydannelse i KUBIS2aftalen er etableringen af Personaleforum som
et permanent organ. Personaleforum består
af repræsentanter for KUBIS-ledelsen og
KUBIS-personalet (på tværs af Københavns
Universitet og Det Kongelige Bibliotek).
Dets kompetence på det personalepolitiske
område er stort set begrænset til kompetenceudvikling med et konkret sigte, fordi
personalepolitik og -forvaltning fortsat hører
under henholdsvis Det Kongelige Bibliotek
og de pågældende fakulteter og institutter.
Men Personaleforums primære opgave er
da også en anden, nemlig at være et organ
for KUBIS-ledelsens dialog med medarbejderne om biblioteksfaglige spørgsmål. Dette
har i praksis vist sig at fungere udmærket.
Drøftelserne af disse spørgsmål i Personaleforum giver en konkret og nyttig, og nogle
gange uventet, indfaldsvinkel til drøftelsen af
sagerne i KUBIS’ Ledelsesgruppe.

Det andet nye tema i strategien vedrører det
berigede studiemiljø. I den foregående periode er det fysiske studiemiljø ved KUBISbibliotekerne udbygget til maksimal kapacitet inden for den bygningsmæssige ramme.
Det rummer dog kun få af de grupperum,
som de studerende i høj grad efterspørger.
I den kommende periode vil KUBIS satse
på berigelse af studiemiljøerne i retning af
de learning commons eller information commons,
der kendes fra udlandet, med state-of-the-artteknologi og “smarte” faciliteter i studiemiljøerne som støtte for læring i studiegrupper.

KUBIS-strategien skal selvfølgelig stemme
overens både med Det Kongelige Biblioteks
strategi og med Københavns Universitets,
og det er i den nye strategi eksplicit nævnt
hvordan: I indledningen til strategien er det
nu indsat, at KUBIS’ strategiske hovedfokus i disse år er udviklingen af Det Digitale
Universitetsbibliotek. Denne udvikling skal
selvfølgelig ske fleksibelt og med hensyntagen til de enkelte områders forskellige behov
og vilkår. Men kursen er sat.
Også serviceprofilen er revideret. Et nyt element er introduktionen af en copyright-service for KU, som KUBIS lancerede i form
af et forprojekt pr. 1. januar 2014. Et andet
vedrører noget så jordnært som etableringen
af et kvalitetskrav om, at maksimalt 1 pct. af
bøgerne må stå forkert i de åbne samlinger.
Det burde selvfølgelig være 0 pct., men den
der sidste ene procent er rædsomt dyr.
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Ny strategi og ajourført serviceprofil
KUBIS-strategien revideres hvert tredje år.
Det er også nødvendigt, for tingene ændrer
sig hurtigt i disse år. F.eks. forekom e-bøger
ikke i den seneste strategi for perioden
2010-2013! Men de er så til gengæld kommet ind i den nye strategi for 2014-2016.

Hovedtal om service i 2013
Samlet tal for
benyttelse af
trykte ressourcer
(NB, KUB og
KU):
Digital benyttelse (inkl. KUBIS
Frederiksbergs
egne licenser):
Besøg (KUB og
KU):
Personlige
henvendelser:

635.490

11.783.064

1.525.469
211.985
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servicestruktur og organisationsform
lige så radikalt.

Ressourceøkonomi i relation til
e-bøger vs. trykte bøger

Overgangen fra trykt litteratur til
e-litteratur er som nævnt en informationsteknologisk udvikling, der følger
sine egne love og grundlæggende
vedrører biblioteksbrugernes behov og
adfærdsmønstre. Den har imidlertid også
en økonomisk side, der er genstanden
for de følgende overvejelser vedrørende
bog-, anskaffelses-, lager- og benyttelsesomkostninger.

Af universitetsbibliotekar, vicedirektør
Michael Cotta-Schønberg, Københavns
Universitetsbibliotek
Et område, hvor Universitetsbiblioteket
igennem flere år har været på forkant
med udviklingen, er overgangen fra
trykte bøger til e-bøger. Denne udvikling begyndte for alvor i år 2012, hvor
Universitetsbiblioteket – efter aftale
med de respektive fakulteter – gik over
til ikke længere at købe trykte bøger
inden for områderne naturvidenskab og
sundhedsvidenskab, med mindre brugerne direkte ønskede bestemte titler i
trykt format. Den fulgte efter en 20-årig
periode, hvor det trykte tidsskrifthold
stort set var blevet udskiftet med et
elektronisk tidsskrifthold. Og den blev
året efter fulgt op af en udvidelse til det
humanistiske og samfundsvidenskabelige
område, der har vist sig også at anvende
elektroniske bøger i mærkbart omfang.
Hvor hurtigt udviklingen skal gå på de
sidste områder, må afhænge af brugernes
accept af e-bogs-mediet, som af forskellige grunde – og på trods af forskellige
fordele ved mediet – er vanskeligere
at tilgå end det trykte bogmedie. Men
under alle omstændigheder er det allerede nu klart, at den informationsteknologiske udvikling er ved radikalt at
ændre på den form for informationsformidling, der dannedes efter Gutenbergs
opfindelse af bogtrykkerkunsten, og at
den vil ændre universitetsbibliotekernes

91

Det understreges, at nedenstående kun
vedrører Universitetsbiblioteket og
ikke Nationalbiblioteket, som har ebogsamlinger liggende på egne servere,
og hvor økonomiberegningen derfor er
anderledes.
Bogomkostninger
Anskaffelsen af e-bøger antager forskellige former, der gør det svært direkte at
sammenligne priser med trykte bøger.
Men grundlæggende får biblioteket i
øjeblikket sådanne rabatter på e-bøger,
at de stort set er billigere i pris end
trykte bøger.
Det må dog bemærkes, at det er ganske
usikkert, hvordan prisstrukturen udvikler sig, især når e-området kommer
ud af den nuværende fase, der er en
forsøgsfase for alle parter, inkl. forlagene.
Disse kan være fristet til at fastholde og
overføre forretningsmodellen for trykte
bøger til e-bogsmarkedet, medens bibliotekerne vil argumentere med, at denne
model ikke er anvendelig, og at det bør
være nok for forlagene, at de kan fastholde
og muligvis forøge deres nuværende

Anskaffelsesomkostninger
Anskaffelsesomkostninger består overvejende i personaleudgifter til bogbestilling, modtagelse, katalogisering, fysisk
færdiggørelse og magasinering.
De i denne henseende dyreste e-bøger
at anskaffe er dem, der anskaffes individuelt, dvs. ikke som del af en ”pakkeordning”, og som skal bestilles og
katalogiseres enkeltvis. De er alligevel
billigere at anskaffe end de trykte, fordi
der ikke er omkostninger til modtagelse,
færdiggørelse og magasinering.
De næstbilligste er dem, hvor brugeren
foretager valget på basis af en katalogpost i REX. Her skal der stadig ske en
registrering, men den samlede proces
er væsentlig mindre ressourcekrævende,
end hvis bogen blev anskaffet individuelt i en trykt version.
De billigste er dem, som indgår i form
af en samlet pakke, købt en gang for alle,
med samlet automatiseret overførsel af
alle katalogposter til REX. Denne overførsel kræver selvfølgelig personaleomkostninger, men den er langt billigere,
end det ville være, hvis hver enkelt bog
i pakken skulle katalogiseres særskilt.
Konklusionen er, at anskaffelsesomkostningerne for e-bøger som helhed er væsentligt mindre end for trykte bøger.
Lageromkostninger
For så vidt angår direkte lageromkostninger er der stort set ingen for elektroniske bøger, medens opbevaringen af

trykte bøger efter nyere internationale
beregninger skulle koste ca. 8 kr. pr. bind
pr. år i samlede bygningsudgifter, afhængigt af forskellige forhold. Der er heller
ikke udgifter til drift af lokale servere,
for de elektroniske bogsamlinger ligger
overvejende på forlagenes egne servere,
der dermed er ved at overtage en af de
vigtigste klassiske biblioteksfunktioner:
lagringen og opbevaringen af litteratur.
Universitetsbiblioteket køber ca. 20.000
fysiske titler årligt. Blev alle disse bind
indkøbt som e-bøger, ville det give en
årlig besparelse til magasinomkostninger
pr. anskaffelsesårgang på ca. 160.000 kr.
Efter 10 år ville den samlede besparelse
i 10-årsperioden andrage 8,8 mio. kr.
Der kan således næppe være tvivl om, at
der er væsentlige besparelser at hente i
form af reducerede lageromkostninger i
forbindelse med overgang til e-bøger.
Benyttelsesomkostninger
Ved benyttelse af trykte bøger er der
følgende personaleomkostninger for
Universitetsbiblioteket: behandling af
bestilling, fremhentning af bog på hylde i
magasin, forsendelse via internt logistiksystem, modtagelse, behandling og
opsætning på afhentningshylde i afhentnings-biblioteket. Og tilsvarende, men i
omvendt rækkefølge, når den afleveres.
I de mange tilfælde, hvor lånerne ikke
afleverer til tiden, bruges der herudover
en del personaleressourcer på en række
verifikationsmæssige og administrative
processer.
Ved benyttelse af e-bøger er der ingen direkte udgifter for Universitetsbiblioteket.
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indtægtsniveau, selvom det indebærer, at
prisen for den enkelte bog går ned.
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Der er således i denne henseende
markante besparelser for Universitetsbiblioteket forbundet med overgangen
til e-bøger. Biblioteket bruger i dag ca.
17 årsværk bare til magasinekspedition
og forvaltning af de trykte samlinger,
Nationalbiblioteket dog inklusive.
Brugsværdi
Hertil kommer, at når en stor del af
de digitale e-boganskaffelser hviler på
lånernes eget valg, undgår biblioteket
at købe bøger, som ikke bliver brugt.
Tidligere undersøgelser har vist, at op
til en femtedel af de anskaffede bøger
inden for humaniora og samfundsvidenskab ikke blev brugt, og op til en
tredjedel inden for sundhedsvidenskab
og naturvidenskab.
Hertil kommer, at den digitale adgang
gør det muligt, at flere kan låne bøgerne
samtidig. Der er formentlig også andre
grunde dertil, men det er allerede nu
klart, at benyttelsesfrekvensen for digitalt anskaffede titler er markant højere
end for trykte titler.
Hertil kommer nye benyttelsesformer.
Et helt lavpraktisk eksempel er de tykke
trykte konkordansværker, der gennem
tiden er produceret over Shakespeares
værker. Nogen har brugt meget tid på
at notere ned, hvornår et bestemt ord
optræder første gang. I dag får man
computeren til at spytte resultatet ud på
meget få sekunder.
Så det er klart, at Universitetsbiblioteket
får meget mere brug af bøgerne for de
penge, der anvendes på e-bøger end på
trykte bøger, og dermed er bevillingerne brugt bedre.
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Privatøkonomiske og
samfundsøkonomiske forhold
En samlet økonomisk analyse af ebogens økonomi versus den trykte bogs
skal ikke forsøges her, men der skal blot
peges på, at ud over økonomien for
Universitetsbiblioteket, er der naturligvis også en økonomi for den enkelte
bruger og for samfundet som helhed.
For den enkelte bruger er der omkostningen ved anskaffelse og afskrivning af
det apparat, der anvendes til at læse bøgerne med, selvom læsningsdelen måske
kun udgør en mindre del af anvendelsen
af apparatet, som kan være en pc eller
en tablet-pc med mange andre anvendelsesmuligheder. Hertil kommer den
løbende energiomkostning ved anvendelsen af apparatet.
For samfundet som helhed udestår der
en økonomisk, energimæssig og miljømæssig beregning af e-bogen versus den
trykte bog. For e-bogens vedkommende
må der være blandt andre energiforbruget ved lagring, distribution og anvendelse, medens den for den trykte bogs
vedkommende er omkostningerne ved
trykning osv. af bøgerne samt opbevaring inden salg samt til transport og
distribution.
Det er stadig uvist, hvor stor gevinsten
– om nogen – ved e-bøger er, målt i
CO2 og generelt energiforbrug. Det er
meget dyrt at drive de datacentre, der
huser det digitale materiale, og faktisk
også forbløffende dyrt at transportere
informationen digitalt. Men uanset den
absolutte størrelse, er der nok enighed
om, at der samlet set er en gevinst.

Københavns Universitetsbibliotek Syd (KUB
Syd) består af Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Det Juridiske Fakultetsbibliotek
og IT-Biblioteket. Hertil kommer i kraft af
KUBIS-samarbejdet otte institutbiblioteker under Det Humanistiske Fakultet ved
Københavns Universitet. Seneste skud på
stammen af institutbiblioteker er IVA-Biblioteket, dvs. biblioteket på Det Informationsvidenskabelige Akademi. IVA, tidligere kendt
som Danmarks Biblioteksskole, blev i foråret
2013 integreret i Det Humanistiske Fakultet
på Københavns Universitet.
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek
I 2013 blev driftsorganisationen på Det
Humanistiske Fakultetsbibliotek ændret
for at styrke kontakten til og betjeningen
af målgruppen: studerende, undervisere og
forskere ved Det Humanistiske Fakultet.
Hvert institut har nu en kontaktbibliotekar
på fakultetsbiblioteket, hvis medarbejdere
desuden er fordelt på teams, der fokuserer

på henholdsvis forskerstøtte, undervisning,
udlån og katalogisering samt formidling.
På projektplan har der blandt andet
været et samarbejde mellem Institut for
Tværkulturelle og Regionale Studier
(ToRS) og fakultetsbiblioteket under
overskriften Academic Writing in a Global Perspective. Formålet er at samle internationale
studerende og støtte dem i mødet med det
danske akademiske system, og biblioteket har
lagt lokaler til flere workshops samt bidraget
til projektets blog.
Fakultetsbibliotekets outreach er nu på
fjerde år koncentreret i liT.house. Med
støtte fra Søren Gyldendal Fonden og
i samarbejde med fakultet, institutter,
kulturinstitutioner og ambassader blev
der afviklet en lang række arrangementer
med lyrik som et særligt indsatsområde.
Årets store begivenhed var et besøg af Paul
Holdengräber fra New York Public Library,
manden bag den berømte scene “LIVE
from the NYPL”.
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Københavns
Universitetsbibliotek Syd

Det Humanistiske
Fakultetsbibliotek
(Amager)
2013
578 studiepladser
62 ugentlige åbningstimer
77.819 udlån
251.092 besøgende
30.547 personlige henvendelser (fremmøde)
2012
554 studiepladser
62 ugentlige åbningstimer
77.469 udlån
226.292 besøgende
15.016 personlige henvendelser (fremmøde)

Billedtekst: Paul Holdengräber
i samtale med Lise Bach Hansen om det gode interviews
svære kunst.
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Det Juridiske Fakultets
bibliotek (Studiestræde)
2013
441 studiepladser
84 ugentlige åbningstimer
15.442 udlån
149.080 besøgende
24.791 personlige henvendelser (fremmøde)
2012
441 studiepladser
84 ugentlige åbningstimer
12.849 udlån
151.292 besøgende
25.508 personlige henvendelser (fremmøde)
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Nyt Specialeværksted på Jura
klar til flittige specialestuderende.

Det Juridiske Fakultetsbibliotek
Det Juridiske Fakultetsbibliotek flytter til
Søndre Campus, dvs. Københavns Universitet Amager, i 2016, og arbejdet med tilpasningen af samlingerne frem mod flytningen
har fyldt en del i 2013 og forventes også at
komme til at gøre det i 2014. Dette vil føre
til en halvering af den fysiske materialesamling inden flytningen.
Sideløbende intensiveres arbejdet med den
elektroniske samling. Ud over at der bliver
brugt stadig flere midler på elektroniske ressourcer, arbejder man også med formidling
og adgang til dem. Dette har blandt andet
resulteret i et KUBIS-projekt, hvor formålet
er at få viden om, i hvilket omfang de studerende anvender tablet-PC’er, når de bruger
e-ressourcer. Erfaringerne herfra skal bruges
til at målrette formidlingen om brugen af eressourcer og tablets i studieøjemed. Projektet
forventes afsluttet primo 2014.

Ny møblering til de nyindrettede grupperum.
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Biblioteket har i 2013 gennemført en større
reorganisering af studiemiljøet som opfølgning på fakultetets nye studiereform, der

Nøgletal
På Det Humanistiske Fakultetsbibliotek er
antallet af studiepladser øget med 24 gruppearbejdspladser i stueetagen. Besøgstallet er
steget med godt 10 pct. i forhold til 2012.
Åbningstid og antallet af udlån er på samme
niveau som året før. Fordoblingen i antallet af personlige henvendelser er primært
udtryk for, at udlånsadministrative spørgsmål
i modsætning til tidligere nu er talt med.
På Det Juridiske Fakultetsbibliotek er der
sket en markant stigning på 20 pct. i udlånet;
forklaringen skal findes i, at specialer, semesterhyldebøger og håndbøger nu også kan
hjemlånes. Åbningstid og antal studiepladser
er uændrede, mens der er sket et lille fald i
antallet af besøgende og personlige henvendelser.

KUB Diamanten

Publikumsbetjening
Sammen med Kulturafdelingen har KUB
Diamanten i 2013 deltaget i et udviklingsprojekt om attraktiv kundeservice,
som arrangeredes af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF).
Projektet satte fokus på servicedesign, som er
en metode til at arbejde med at skabe bedre
brugeroplevelser og handler kort fortalt om
at udvikle serviceydelser, der er attraktive
og efterspurgte af kunderne samt effektive
for organisationerne. Som en vigtig del af
servicedesign-konceptet indgår kunderejsen,
hvor kunden (i dette tilfælde biblioteksbrugeren) dokumenterer og beskriver sin ople-

velse ved benyttelse af bibliotekets forskellige
serviceydelser.
Deltagerne har i 2013 gennemført tre sådanne kunderejser, som har foranlediget, at
der er gennemført ændringer og forbedringer som følge af forslag fremsat af brugerne.
Studiemiljø
Det fremgår af nøgletallene, at studiemiljøerne i Diamanten fortsat tiltrækker et stort
antal daglige brugere. Optællingen af besøgende på Læsesal Øst og Læsesal Nord viser
303.259 besøg i løbet af 2013, hvilket er en
stigning på næsten 50.000 besøg i forhold til
året før. I de travleste måneder af året er det
derfor heller ikke muligt at imødekomme
den store efterspørgsel på studiepladser, der
i flere medier er blevet nævnt som værende
blandt byens bedste.
I 2013 lykkedes det at tilbyde ensartede
åbningstider for Læsesalene Øst og Nord,
således at begge nu er åbne for brugerne 72
timer ugentligt.
Procesfunktioner
De tværgående indlåns- og fjernlånsfunktioner udføres i Diamanten, og nøgletallene for
disse funktioner viser, at der i 2013 ekspederedes 68.247 udlån af fysiske materialer til
andre biblioteker i ind- og udland. Samtidig indlåntes til det Kongelige Biblioteks
brugere 39.427 fysiske og digitale materialer,
som leveredes til Diamanten fra biblioteker i
hele verden.
Faldet i antallet af fysiske udlån i Diamanten
er i 2013 vendt til en stigning på knap 3.000
bind sammenlignet med 2012. Brugerne har
således i 2013 foretaget 40.480 hjemlån.
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lægger op til mere gruppebaseret arbejde.
Der er nu etableret nye grupperum og et
specialeværksted samt indrettet et studenterkøkken.

KUB Diamanten
(Slotsholmen)
2013
461 studiepladser
(Læsesal Øst +
Læsesal Nord +
Infosal)
72 ugentlige åbningstimer
40.480 udlån
303.259 besøgende (Læsesal
Øst + Læsesal
Nord)
37.828 personlige henvendelser (fremmøde)
2012
461 studiepladser
(Læsesal Øst +
Læsesal Nord +
Infosal)
72 ugentlige åbningstimer
38.020 udlån
256.463 besøgende (Læsesal
Øst + Læsesal
Nord)
25.948 personlige henvendelser (fremmøde)
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FOKUS
Samtalens kunst åbnede
semestret i Students Only!
Af formidlingskoordinator, cand.mag. Uffe
Paulsen, Kulturafdelingen
Vi chatter konstant, og medierne flyder
over med konfronterende debatter.
Men hvor finder man den skabende
samtale, hvor alle lærer noget nyt?
Fredag d. 13. september 2013 fejrede
Students Only! samtalen med internationale filosoffer og aktuelle debattører
under overskriften The Art of Conversation.
Tidligere år har semesterstartsarrangementerne fundet sted i Diamantens atrium med musik og oplæsning,
ligestillet på balkonerne og projektioner
med motiver fra samlingerne på de
bølgede vægge.
Imod alle journalistiske grundprincipper mødtes i september 2013 en række
mennesker, som var enige.Vi havde
stillet en række danske forskere, politikere og meningsdannere spørgsmålet:
Hvem vil du allerhelst have en samtale
med om det, der ligger dig allermest på
hjerte?
I samarbejde med Golden Days-festivalen – der i 2013 bar titlen Philosophy Now! – var de to hovednavne
Jan-Werner Müller, professor i politisk
idéhistorie ved Princeton University,
og Jacques Rancière, tidligere professor
i filosofi ved Université Paris 8 (Saint
Denis).
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Jacques Rancière (f. 1940) er en af
Europas mest toneangivende filosoffer
og stiller i den nyoversatte bog Hadet til
demokrati den provokerende diagnose, at
de demokratiske regeringsledere nærer
et grundlæggende had til deres eget
system. For hvordan overholdes det
demokratiske princip, at demokratiet
skal inddrage og repræsentere hele folket? Rancière fortalte i en samtale med
kunsthistorikeren, lektor Mikkel Bolt
om sin tvivl på demokratiet og sin idé
om, at politik skal være et supplement
til et handlende folk i opposition.
Det er alment kendt, at populismen er
på fremmarch – ikke mindst i Europa.
Men hvad er populisme? I sin samtale
med journalist Torsten Jansen granskede
den tyske idéhistoriker og politolog JanWerner Müller (f. 1970) de historiske
forudsætninger for, hvordan vi kan
forstå den europæiske populisme og
komme med løsninger til, hvordan vi
kan tackle de grundlæggende problemer, som populisme er et symptom på.
Ud over de to hovednavne var så forskellige personer som tidligere minister Ritt Bjerregaard, professor Bente
Klarlund Pedersen og tidligere fodboldlandsholdsspiller Asbjørn Sennels på
scenen. I Atriet serverede café øieblikket
mad og drikke og DJs sørgede for den
gode stemning til at fordøje de mange
indtryk.
Arrangementet vakte stor interesse
blandt de studerende med knap 1.000
gæster over de 8 timer. Og de to
hovednavne nød stor opmærksomhed
fra pressen med interviews i Berlingske,
Weekendavisen og Information.

Students Only! fik 700 indmeldinger i
forbindelse med arrangementet den 13.
september og rundede dermed 8.000
medlemmer.
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Siden 2009 har Students Only! holdt et
stort semesterstartsarrangement hvert år
i september, og igen i år var det realiseret i samarbejde mellem Kulturafdelingen og KUBIS.

2013
267 studiepladser
82 ugentlige åbningstimer
65.065 udlån
209.560 besøgende
41.452 personlige henvendelser (fremmøde)
2012
266 studiepladser
82 ugentlige åbningstimer
63.225 udlån
228.701 besøgende
33.802 personlige henvendelser (fremmøde)
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Det Samfundsviden
skabelige Fakultets
bibliotek (Gothersgade)

Det Samfundsvidenskabelige
Fakultetsbibliotek
2013 har været et travlt år for Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek –
både inden for husets fire vægge og udenfor.
Således har året været kendetegnet ved en
lang række af outreach-aktiviteter med det
formål at skubbe faglighed og bibliotek ud
til brugere og især til potentielle brugere.
Her kan blandt andet nævnes Forskningens
Døgn, som biblioteket deltog i sammen med
Nordisk Institut for Asienstudier, og hvor
der via fire individuelle forskeroplæg – tilsat
lyde og velsmag fra Nordøstasien – blev sat
fokus på Fjernøsten.
Biblioteket deltog også i Københavns
Universitets Campusdag i maj – en festdag
arrangeret af de studerende for de studerende. Biblioteket bidrog med et loungeområde på campus, der blandt andet bød på
biblioteksskattejagt og spektakulær yoga, der
instruerede de studerende i den fysisk bedste
måde at indtage sin læseplads på.
Biblioteket åbnede igen i år Fiolstrædebiblioteket på Kulturnatten i oktober til et
rekordstort publikum på over 2.000 besøgende.
Biblioteket har i 2013 søgt nye veje inden
for den digitale formidling. Det har blandt

99

andet resulteret i optagelser af udvalgte undervisningstimer og forelæsninger fra Institut
for Statskundskab, som gøres tilgængelig via
podcasts (lagt op på Soundcloud) på fagsiderne.
De kan høres på følgende adresse:
<libguides.culis.kb.dk/politologi/podcast>
Samtidig har man arbejdet med at få de
studerende til at “sælge” biblioteket til deres
medstuderende. Dette har blandt andet
udmøntet sig i filmen om den studerende,
Anton, der fortæller om sine mange genvordigheder med at få styr på sine referencer
og litteraturlister, inden han kom på et af
bibliotekets Zotero-kurser. Filmen er lagt på
YouTube og formidlet på diverse platforme,
og den kan ses her: <www.youtube.com/
watch?v=-LpYY9DAkN4>
Antallet af studiepladser og ugentlige åbningstimer er stort set uændret i forhold til
2012. Udlånet af trykte materialer er steget
en lille smule med 65.065 udlån i 2013 i
forhold til 63.225 udlån i 2012. Antallet af
besøgende er faldet en smule sammenlignet
med året før, og biblioteket havde således
209.560 besøg i 2013 sammenlignet med
228.701 i 2012. Der var dog i begyndelsen
af 2013 tekniske problemer med dørtællerne,
så nedgangen i besøg kan muligvis skyldes
dette. Til gengæld er antallet af personlige
henvendelser steget fra 34.136 i 2012 til
41.452 i 2013.

“… alle de studerende [er] stort set enige
om, at biblioteket KUB Nord ved Nørre
Campus er meget velfungerende som studiearbejdsplads. De studerende fremhæver, at
der er gode og lyse læsepladser og grupperum, der er tydeligt opdelt. Derudover er der
en god kantine, der har relativt billige priser,
og udendørsfaciliteterne er også populære
blandt de studerende.”

Kongelige Biblioteks Fællesfunktion for
Biblioteksfaglige Systemer (KBF). De tre
sidste er i årets løb blevet slået sammen –
mere herom senere.

Dette citat stammer fra den kortlægning
af det fysiske studiemiljø på Københavns
Universitet, som universitetet foranstaltede
i 2013, og en bedre bedømmelse kan man
som leverandør af et studiemiljø næppe
ønske sig.

Året har – som sædvanlig – været travlt og
begivenhedsrigt. Det blev rammet ind af
to begivenheder, nemlig fejringen i februar
af bygningskompleksets 75 års jubilæum
og orkanen Allan i slutningen af oktober.
Orkanen Allan forårsagede en omfattende
skade på taget over Infosalen og påfølgende
vandskader på bygningen. Taget er ved
årsskiftet under udskiftning, og i 2014
vil det være nødvendigt at foretage
reparationer på vægmalerierne i Infosalen.
Uafhængigt heraf har Infosalen været
under reparation i nogle måneder hen over
sommeren 2013.

KUB Nord er fællesbetegnelsen for de
afdelinger, som huses i bygningskomplekset på hjørnet af Nørre Allé og Tagensvej.
Det drejer sig dels om Fakultetsbiblioteket
for Natur- og Sundhedsvidenskab, dels om
nogle afdelinger, som varetager funktioner
for hele Det Kongelige Bibliotek og/eller hele KUBIS, nemlig Magasinafdelingen,
Procesafdelingen, Licenssekretariatet og Det

Den e-only-strategi for anskaffelsen af bøger
og tidsskrifter, som blev lanceret i 2012,
har som forventet sat sit tydelige præg på
hylderne i Bogsalen. Hvor et enkelt års anskaffelser tidligere kunne fylde flere reolgader, fylder anskaffelserne for 2012 og 2013
tilsammen mindre end én. Som man kan
vente, er udlånet af fysiske bøger faldende,
som det kan ses af nøgletallene i margenen.
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Det Natur- og
Sundhedsvidenskabelige
Fakultetsbibliotek

Det Natur- og Sundheds
videnskabelige Fakultets
bibliotek (Nørre Allé)
2013
489 studiepladser
76 ugentlige åbningstimer
42.386 udlån
410.859 besøgende
31.370 personlige henvendelser (fremmøde)
2012
489 studiepladser
76 ugentlige åbningstimer
46.449 udlån
452.859 besøgende
35.148 personlige henvendelser (fremmøde)

Den 8. februar kunne biblioteket fejre, at bygningen på Nørre
Allé fyldte 75 år. Det skete
på selve jubilæumsdagen for
indvielsen. Jubilæet og undertegnelsen af KUBIS 2-aftalen
blev blandt andet fejret med en
aftenfest for hele bibliotekets
personale, og naturligvis var der
fødselsdagskage.
Foto: Torsten Schlichtkrull
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Under skybruddet i juli 2011
skete der vandskader på
vægmaleriet af H.C. Ørsted i
Infosalen. Billedet blev repareret
af kyndige konservatorhænder i
juni 2013. Der er højt til loftet,
så et stillads var nødvendigt –
og udsigten fra toppen var ikke
at foragte.
Foto: Torsten Schlichtkrull

I arbejdet med e-bøger er der i 2013 blevet
fokuseret på etablering af arbejdsgange for
det brugerstyrede indkøb (såkaldt PDA, Patron
Driven Acquisition), der blev nævnt i beretningen for 2012. Det drejer sig især om
løbende opdateringer fra leverandører og
budgetstyring. Der har blandt andet været
fokus på at sikre, at der ikke købes både en
trykt og en elektronisk udgave af samme
bog.
For første gang i mange år er besøgstallet faldet, og det med hele 9,4 pct. Årsagen
kendes ikke, men har været gældende hele
året. Alligevel er der gået 410.274 personer
forbi dørtællerne, så der er ikke tale om, at
brugerne har svigtet biblioteket. Det er der
heller ikke noget, der tyder på, at de vil gøre
foreløbig, jf. det indledende citat.
Kursusvirksomheden er fortsat. I 2013 blev
der udbudt 93 kurser for i alt 2.448 deltagere.
Magasinafdelingen, som varetager ekspedition
og udlånsadministration af trykte materialer,
har i 2013 modtaget nyere bøger fra Botanisk Centralbibliotek og tidsskrifter fra Zoologisk Museum, begge dele i tæt samarbejde
med Københavns Universitet. Modtagelsen
i 2013 og tidligere af institutsamlingerne har
øget antallet af ekspeditioner med 3 pct. i
forhold til 2012.
Procesafdelingen og Det Kongelige Biblioteks Fællesfunktion for Biblioteksfaglige
Systemer var i 2013 involveret i en lang
række projekter og opgaver, både internt og
for Aleph-kundebibliotekerne (dvs. de biblioteker, som lader Det Kongelige Bibliotek
drive deres kataloger ved hjælp af softwaresystemet Aleph).
Det Kongelige Biblioteks datakvalitetsprojekt er ud fra sidste års analysearbejde fortsat
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med den fysiske matchning af flere bibliografiske poster på samme materiale i onlinekatalogen REX til én post for at sikre et bedre
overblik for brugerne. Dette har krævet
udvikling af programmer til blandt andet
håndtering af administrative data som udlån
og reservationer etc. I sommeren 2013 blev
der etableret et fuldskala Aleph-testmiljø,
som har været en nødvendig komponent
for projekt “fysisk match” og for efterårets
brugerbaseprojekt.
I 2013 blev der foretaget en lang række
administrative forenklinger i Aleph-bibliotekssystemet, som skal være med til at sikre
Det Kongelige Biblioteks strategiske mål: at
være systemuafhængig på bibliotekssystemområdet. Projekt “administrativ forenkling”
blev gennemført hen over sommeren og
planmæssigt afsluttet i efteråret 2013.

Som en service for ansatte ved Københavns
Universitet er det indført, at bibliotekssystemet sender en mail, når en bestilt bog
er undervejs i kørselsordningen, ligesom
der sendes en mail, når en bog er kommet
tilbage til biblioteket.
Opsigelsen af de trykte versioner og kassation af trykte årgange, hvor stabil elektronisk
version haves, er fortsat, hvilket betyder, at
antallet af trykte tidsskrifter i Københavns
Universitetsbibliotek fremover vil være yderligere reduceret.
Det Kongelige Bibliotek indgik efter en
udbudsrunde i sommeren 2013 aftale med
firmaet Bibliotheca om anskaffelse af 10
nye selvbetjeningsautomater til KUBIS
betjeningsstederne. Automaterne, som blev
opstillet i august, erstattede de flere år gamle
Codeco-automater af forskellige modeller
og sikrer, at KUBIS også på dette område er
i front med udviklingen.
Eksternt har den største opgave for Fællesfunktionen været at forestå konsolideringen af
Aleph-bibliotekssystemerne ved Københavns
Tekniske Bibliotek og Danmarks Tekniske Informationscenter ved DTU, som begge drives
af Det Kongelige Bibliotek. Konsolideringen
indebar blandt andet konvertering til katalogformatet MARC21, hvilket gav anledning
til at teste forskellige metoder til en eventuel
fremtidig konvertering af Det Kongelige
Biblioteks egne katalogbaser.
I 2013 er der truffet nye aftaler med Det
Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tetsbibliotek, Frederiksberg Campus om
accession og katalogisering af udenlandske
bøger og administration af licenser til ematerialer.
I foråret 2013 indgik Det Kongelige Bibliotek en aftale med Rytmisk Musikkonservatorium om drift af Aleph-bibliotekssystemløsning, som konservatoriet i dag anvender
til registrering og udlån af instrumenter og
udstyr.
Procesafdelingen har været engageret
i Kulturstyrelsens Bibliografiske Råds
indledende arbejde med en national strategi
for autoritetsdata og nye internationale
katalogiseringsregler. Hensigten er at
bidrage til en styrkelse af datahåndtering og
registrering af e-materialer.
På det organisatoriske plan er Procesafdelingen, Det Kongelige Biblioteks
Fællesfunktion for Biblioteksfaglige Systemer og Licenssekretariatet slået sammen
til Afdelingen for Informationsressourcer
(AIR). Det er sket, fordi den synergieffekt,
der blev forudset ved flytningen af Fællesfunktionen for Biblioteksfaglige Systemer
til KUB Nord faktisk er indtrådt. Den nye
afdeling varetager alle funktioner vedrørende anskaffelse og tilgængeliggørelse af alt
materiale til KUBIS, uanset om det er trykt
eller digitalt.
I forbindelse med pensionering af lederen af
Det Farmaceutiske Bibliotek er det besluttet at gøre dette bibliotek til en del af KUB
Nord; ved sammensmeltningen vil man
kunne forene de to bibliotekers forskellige
styrker.
Endelig er rykkeradministrationen fysisk
flyttet til Nørre Allé i 2013, ligesom funktionen organisatorisk er blevet overført til
Magasinafdelingen.
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2013 var året, hvor e-fakturaer blev indført
med deraf følgende optimering af arbejdsgangene for indkøb og fakturering. Det har
betydet, at der har været ressourcer til blandt
andet intensivering af klargøringen af materialer fra andre KU-samlinger.
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Medio juni blev KUB Nords nye
3D-printer sat i funktion, og
den har kørt lige siden til stor
glæde for de studerende. Der
printes alt muligt mellem himmel og jord – bogstaveligt talt:
En gæsteforsker på Niels Bohr
Instituttet har brugt den til at
printe en kopi af et fragment
af en meteorit.
Foto: Torsten Schlichtkrull

KUB Nord huser et call center for Lektier
Online, hvor frivillige studerende fra Københavns Universitet hjælper folkeskoleelever
fra 6. til 10. klasse fra socialt udsatte bolig-
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områder med deres lektier via en webportal.
Den frivillige indsats blev fordoblet i 2013,
således at der nu er tilknyttet 120 frivillige
studerende.

Materialebudgettet for Københavns Universitetsbibliotek til anskaffelse af bøger,
tidsskrifter og databaser af forskellig slags
udgør p.t. ca. halvdelen af universitetsbibliotekets direkte udgiftsbudget, hvoraf den
anden halvdel overvejende er til lønninger.
Materialebudgettet er et af de vigtigste
redskaber for universitetsbibliotekets strategiske udvikling, ikke mindst i disse år, hvor
det strategiske hovedfokus er udviklingen
hen imod det digitale universitetsbibliotek.
Udviklingen af forholdet mellem anskaffelsen af digitale vs. trykte anskaffelser er derfor
et vigtigt barometer for virkeliggørelsen af
denne strategi.
Nedenfor følger en oversigt over materialebudgettets udvikling fra 2011 til 2014. I
årene 2011-2013 er anvendt regnskabstal.

Det samlede materialebudget steg i perioden
fra 41,3 mio. kr. til 45,1 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 9,2 pct. Denne stigning i
faste priser vurderes til (på grund af stigninger på materialepriserne) at repræsentere en
vis forringelse af materialebudgettet i reale
priser, der er steget med mere end 9,2 pct. i
perioden.
Fordelingen mellem trykt og digitalt materiale udviklede sig i perioden således, at
andelen af trykt materiale (budgetmæssigt)
faldt fra 13 pct. til 9 pct., mens andelen af
digitalt materiale steg fra 87 pct. til 91 pct.
Hovedkonklusionerne er, at budgettet i realpriser er faldende, at forholdet mellem trykte
og digitale ressourcer forskydes til fordel
for de digitale, og at der er sket en markant
fremgang i anskaffelsen af e-bøger.1
1 NB: i ovenstående er ikke medtaget tallene fra de
KU-ejede KUBIS-biblioteker, idet de på delposterne ikke er
sammenlignelige med Københavns Universitetsbibliotek.

Materialeanskaffelser, Københavns Universitetsbibliotek
2011 regnskab

2012 regnskab

2013 regnskab

2014 budget

Bøger

4.276.377

79 %

3.911.284

78 %

3.131.769

76 %

3.252.000

83 %

Tidsskrifter

1.135.104

21 %

1.110.264

22 %

999.399

24 %

675.197

17 %

A: Trykte ressourcer

I alt
B:

5.411.481 100 %

5.021.548 100 %

4.131.168 100 %

3.927.197 100 %

Elektroniske
ressourcer
Bøger
Tidsskrifter
Databaser mm.
I alt

1.485.399

4%

2.716.950

7%

2.689.000

7%

4.184.029

10 %

30.635.906

85 %

30.984.659

82 %

32.789.338

84 %

33.231.823

81 %

3.722.840

10 %

4.073.919

11 %

3.631.325

9%

3.779.109

9%

35.844.145 100 %

37.775.528 100 %

39.109.663 100 %

41.194.961 100 %

C: Materialeanskaffelser
i alt
Trykte ressourcer
Elektroniske ressourcer
I alt

5.411.481

13 %

5.021.548

12 %

4.131.168

10 %

3.927.197

9%

35.844.145

87 %

37.775.528

88 %

39.109.663

90 %

41.194.961

91 %

41.255.626 100 %

42.797.076 100 %

43.240.831 100 %

104

45.122.158 100 %
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Københavns
Universitetsbiblioteks
materialebudget 2011-2014
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FOKUS

kelte værker i samarbejde med verdens
museer og kulturinstitutioner.

Det Kongelige Bibliotek på
Google Cultural Institute

Som den første danske kulturarvsinstitution indledte Det Kongelige Bibliotek derfor i 2013 et samarbejde med
Google Cultural Institute om digitale
udstillinger fra biblioteket på engelsk.

Af direktionskonsulent, cand.phil. Anette
Wad & digital formidlingskoordinator, cand.
mag. Ditte Maria Bergstrøm, Digital Infrastruktur og Service
Formidling af kulturarven er en af Det
Kongelige Biblioteks hovedopgaver, og
med netop dette for øje er bibliotekets
samarbejde fra 2013 med Google Cultural Institute en metodisk nyskabelse i forhold til at udbrede den danske kulturarv
internationalt i samarbejde med verdens
mest trafikerede søgemaskine.
Med Google Cultural Institute ønsker
Google at gøre vigtigt kulturarvsmateriale tilgængeligt gennem digital
formidling af online udstillinger og en-

Flora Danica, skærmbillede:
Den røde valmue er det mest
besøgte billede i udstillingen,
herefter kommer billedet af
Flora Danica-porcelæn og vintergækken.
Udstillingen er kurateret af
Ditte Maria Bergstrøm og
bibliotekskonsulent Torsten
Schlichtkrull.
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Mange af skattene i Det Kongelige
Bibliotek er allerede digitaliserede og
tilgængelige på bibliotekets hjemmeside,
men Google-samarbejdet er en unik
anledning til at invitere et internationalt publikum indenfor i bibliotekets
skatkammer.
I oktober 2013 præsenterede Det Kongelige Bibliotek som den første udstilling en introduktion til Flora Danica, et
af 1700-tallets storstilede oplysningsprojekter bestilt af kong Frederik V i
form af en komplet beskrivelse af alle
plantevækster i det danske rige.

I løbet af de første tre måneder fra
oktober til december 2013 blev Flora
Danica-udstillingen opsøgt af over 350
unikke besøgende fra mere end 14
lande – flest fra USA, Kina, Rusland,
Tyskland og Holland i nævnte rækkefølge. De besøgende har tilsammen
zoomet ind på de viste illustrationer
7357 gange og dermed brugt over 9
timer sammenlagt på at udforske dansk
kulturarv. Det er endvidere interes-

sant, at trafikken på de relevante Flora
Danica-sider på Det Kongelige Biblioteks egen hjemmeside steg med 400 pct.
i samme periode, og dermed bidrager
samarbejdet med Google Cultural
Institute til at opfylde Det Kongelige
Biblioteks vigtige formidlingsopgave – i
dette tilfælde især ud over kongerigets
grænser.
I januar 2014 blev sløret løftet for den
anden online-udstilling, der tager afsæt
i den anmelderroste udstilling Den
originale Kierkegaard, der vistes i Den
Sorte Diamant fra maj til oktober 2013
i anledning af fejringen af 200-året for
Søren Kierkegaards fødsel – nu til glæde
for alle Kierkegaard-interesserede i hele
verden.
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På Google Cultural Institute viser Flora
Danica-udstillingen 24 smukke illustrationer i et naturligt flow med teksten. Billedernes høje opløsning giver
sammen med Googles zoomfunktion
mulighed for at komme helt tæt på hver
enkelt lille detalje i de udvalgte dele.

Søren Kierkegaard, skærmbillede: Besøgende i udstillingen
kan zoome helt ind på Søren
Kierkegaards originale håndskrift og dermed komme helt
tæt på forfatteren.
Udstillingen er kurateret af
Ditte Maria Bergstrøm og
forskningsbibliotekar Bruno
Svindborg.
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2013
3.049.782 sider digitaliseret på
DIS' udstyr
4.940.906 besøg på KB's
webservere
59.918.358 sidevisninger på
bibliotekets webservere
98 % oppetid på REX
8.105.369 poster i REX
796.834 indlogninger til
fjernbrugeradgang
via password
800 pc'er, der understøttes (publikumspc'er
og personalepc'er)
2012
793.840 sider digitaliseret på
DIS' udstyr
4.285.120 besøg på KB's
webservere
23.832.071 sidevisninger på
bibliotekets webservere
99 % oppetid på REX
8.408.814 poster i REX
803.088 indlogninger til
fjernbrugeradgang
via password
750 pc'er, der understøttes (publikumspc'er
og personalepc'er)
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Digital Infrastruktur og
Service (DIS)

FÆLLESOMRÅDET

Digital Infrastruktur og Service

OPGAVER
Digital Infrastruktur og Service (DIS)
har ansvaret for drift og videreudvikling
af Det Kongelige Biblioteks digitale
infrastruktur i bred forstand.
Dette betyder, at DIS har ansvaret for
en række systemer, som er nødvendige
for at sikre, at Det Kongelige Bibliotek
kan betjene sine kunder på det digitale
område. Desuden har området ansvaret
for retrodigitalisering og arbejder på
at sikre brugervenlighed i de tilbudte
systemer.
I 2013 har afdelingens hovedopgaver været
følgende fem: øget fokus på teknologisk
bærerdygtighed og grøn energi, brugernes
IT-sikkerhed, forbedring af visningen på
mobile brugergrænseflader, massedigitalisering og endelig digital formidling af Det
Kongelige Biblioteks mange samlinger i tæt
samarbejde med eksterne partnere, herunder
Danmarks Radio og Google Cultural Institute.
I 2013 er der to tiltag, som i særklasse har
påvirket alle ansatte på Det Kongelige Bibliotek. I begge tilfælde er der tale om aktiviteter, der forud for lanceringen fordrede en
koordinering ud over det normale.
Det ene er overgangen til mobiltelefoni. Efter
i flere år at have brugt forældet teknologi
overgik biblioteket i november til mobiltelefoni. Overgangen forløb smertefrit. Servicedesk havde forberedt udleveringen af 483
telefoner og udskiftningen af over 100 SIMkort i store detaljer. Overgangen har sikret,
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at institutionen ikke længere er afhængig af
et gammelt, centralt anlæg, men er blevet
frit stillet til at udføre de tilretninger, der er
nødvendige.
Det andet tiltag er fornyelse af bibliotekets
database over registrerede lånere – også
kaldet Brugerbasen. Projektet begyndte
med et ønske om differentieret adgang for
medarbejdere, men kom hurtigt til også at
omfatte sikkerheden omkring brugernes
log-ind via REX (online-katalogen) samt
måden, Det Kongelige Bibliotek opbevarer personfølsomme data på. Biblioteket
udformede en ny passwordpolitik, der kort
fortalt betyder, at brugerne skal benytte en
mere sikker web-adgangskode frem for den
4-cifrede pinkode. I Brugerbasen bevares
disse personfølsomme data krypteret, hvilket betyder, at brugernes identitet er sikker,
selv hvis nogen tvinger sig adgang til selve
databasen.
Gennem hele året har DIS i tæt samarbejde
med KUBIS arbejdet på at klargøre udrulningen, der involverede nærmest samtlige
bibliotekets brugervendte IT-systemer samt
eksterne systemer som blandt andet Københavns Universitets brugerdatabase og CPRregisteret. Klargøringen bestod blandt andet
i at omskrive brugervejledninger, oplære
personale, udsende ca. 200.000 e-mails til
brugerne og så i øvrigt test, test og atter test
af alle relevante systemer.
I forlængelse af opdateringen af Brugerbasen blev det tydeligt, at den måde, hvorpå
brugerne skulle indmelde sig som lånere
på Det Kongelige Bibliotek, var forældet.
Derfor blev der samtidig udformet en ny
og moderne grænseflade, der på en nem og
intuitiv måde fører brugeren til netop den
lånerkategori med tilhørende rettigheder,
som vedkommende har behov for.

• Hvor mange sekunders svartid, der er på
en given webservice.
• Hvor mange procents oppetid en webservice har over en given periode.
• Ja/nej til, hvorvidt et givet mål er opfyldt.
Et af målene er, om der er nok lager til
rådighed, hvilket er ekstremt vigtigt i denne
tid, hvor der masseproduceres digitalt materiale gennem såvel retrodigitalisering som
indsamling af digitalt født materiale.

stort set alle Det Kongelige Biblioteks servere oprettet som virtuelle servere, hvilket er
med til at reducere energiforbruget i serverrummet væsentligt.
Den stærkt stigende efterspørgsel på
lagerplads har også ledt til en ny strategi
for backup. Den eksisterende backupløsning er derfor erstattet med en helt ny.
Problemet ved den gamle var især, at den
primært var båndbaseret, hvilket betød
at håndteringen af de store datamængder
blev meget langsommelig og besværlig.
Den nye løsning implementeres primært
som en diskbaseret løsning, hvilket betyder,
at backuppen nu kan udføres væsentligt
mere effektivt. Det er nu kun langtidsbevaringsdata, der gemmes på bånd, hvilket
medfører, at systemet bruger langt færre
medier end tidligere.

Det Kongelige Bibliotek følger løbende
med i udviklingen inden for digitale lagersystemer og har i 2013 gennemført en
stor renovering af sit digitale lager. For at
kunne prioritere opbevaringen af data har
man indført “dataprioritering” ved lagring.
En væsentlig funktion ved dataprioritering
er, at systemet automatisk holder øje med
aktiviteten på alle filer, og samtidig flytter
de filer, der oftest er i brug, over på nogle
særligt hurtige og kostbare diske (solid state),
mens de filer, der sjældent er i brug, flyttes
over på langsommere og mere økonomiske
diske.
En anden væsentlig funktion ved det nye system er deduplikering. Deduplikering betyder,
at hvis en fil kopieres ud i mange mapper,
vil systemet sikre, at filen kun opbevares én
gang, og således fylder meget mindre end på
det gamle system. Systemet er også hjemsted
for det virtuelle servermiljø, og i dag bliver
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Driftsstabilitet og lager
DIS har en række servicemål, og i 2013 blev
der udviklet en visning, som gør, at alle på
biblioteket kan følge med i opfyldelsen af
disse. Dette er sket ved at etablere et såkaldt
IT-Dashboard til institutionens intranet, der
viser, i hvilken grad 15 udvalgte mål bliver
nået. Afhængig af kvalitetsmålets art kan
status angives på en af følgende måder:
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Nyt og hurtigere trådløst netværk
I 2013 afsluttedes udskiftningen af det trådløse netværk, der dækker samtlige publikumsområder. Antallet af trådløse access points
er steget til 88 i forhold til 40 med den
gamle installation, hvilket giver større dækningsområder og højere dækningstæthed.
Det trådløse netværk er blevet en stor succes
blandt brugerne og har fået meget ros; både
fra studerende i læsesale og fra arrangører af
arrangementer i Den Sorte Diamant. Anvendelsen af det nye trådløse netværk nåede
hurtigt et uventet højt niveau, med mere
end 1.400 samtidige brugere i de travleste
perioder.
Massedigitalisering
Det Kongelige Bibliotek har i 2013 fremdeles satset kraftigt på massedigitalisering,
Ud over den basisdigitalisering, som omfatter udvalgte dele af Nationalbibliotekets
samlinger, har to projektet været med til
at stimulere denne udbygning. Det ene er
Danske bøger on Demand, hvor der i årets løb
er blevet digitaliseret knap 4.000 danske bøger fra tidsrummet 1701-1900 på brugernes
bestilling, og det andet er luftfotoprojektet
Danmark set fra luften – før Google, hvor Fyn
blev afsluttet i efteråret 2013 og er efterfulgt
af retrodigitalisering af luftfotografierne fra
Bornholm.
Samtidig har afdelingen udvidet sine aktiviteter inden for indtægtsdækket virksomhed,
og resultatet er, at kapaciteten er udbygget
på alle felter i forhold til såvel almindelig
flatbedskanning, bogskanning samt fotodigitalisering. Det har bevirket, at omsætningen
på den indtægtsdækkede virksomhed for
første gang har oversteget 10 mio. kr.
Forskningsregistrering og -data
Det Kongelige Bibliotek har flere opgaver
i forhold til registrering og håndtering af
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forskningsdata. DIS står for to tilbud: Dels en
understøttelse af forskningsregistrering for
Kulturministeriet, idet biblioteket står bag et
konsortium, som driver PURE – en forskningsportal for biblioteker, arkiver og museer
under Kulturministeriet, dels et tilbud til
forskere ved Københavns Universitet om
at deponere de data, som er skabt som led i
forskningsprojekter i repositoriet DataBox.
Samarbejdet om PURE startede i 2012,
og konsortiet består af Danmarks Kunstbibliotek, Dansk Landbrugsmuseum, Den
Hirschsprungske Samling, Det Kongelige
Bibliotek, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Jagt- og Skovbrugsmuseet, Statens Museum for Kunst,
kunstmuseet Ordrupgård, Statens Arkiver
og Nationalmuseet. Portalen henvender sig
både til professionelle og private brugere,
der søger informationer om forskning og
formidling ved de danske statslige og statsanerkendte arkiver, biblioteker og museer.
Portalen er under opbygning og forventes
færdig i 2014, hvor den vil give overblik
over forskningspublikationer, information
om afsluttede og igangværende forskningsprojekter samt detaljerede oplysninger om
forskerne bag projekterne. Formålet med
portalen er at synliggøre de aktive forskningsmiljøer i Danmark, og samtidig gøre
det muligt at søge på tværs af institutionernes forskningsfelter.
Også for Universitetsbiblioteket er det i stadig stigende grad vigtigt at kunne tilbyde en
tidssvarende service og support i forbindelse
med forskningsdata. I 2013 kom der for
alvor skub i dette felt, hvor der blev arbejdet
intenst med DataBox, et data-repositorie, der
tilbyder alle forskere og ph.d.-studerende
ved Københavns Universitet 10 Gb gratis
lagerplads til forskningsdata.

System til Indsamling, Formidling
og Forvaltning af Digitalt materiale
(SIFD)
I dag består et bibliotek ikke kun af fysiske
bøger, men også af digitale værker og data.
Derfor har Det Kongelige Bibliotek igennem de senere år arbejdet intensivt med at
bygge en infrastruktur til det digitale bibliotek,
der omfatter de grundlæggende funktioner
til såvel forvaltning, formidling som bevaring
af digitale materialer, både digitalt fødte og
retrodigitaliserede.
I 2013 er der for alvor kommet gang i den
tekniske udvikling, hvor der er blevet etableret funktioner, der gør det muligt at indlæse
og efterfølgende forvalte forskellige typer af
filer manuelt. Filerne kan grupperes i værker,
beskrives med metadata og fremsøges i forvaltningsgrænsefladen til brug for de digitale
kuratorer. Denne del af SIFD er i drift, og
alle masterfilerne til Arkiv for Dansk Litteratur
(ADL) er blevet fundet frem af gemmerne
og lagt ind i systemet.
Der arbejdes løbende på at udvikle systemet,
og i slutningen af 2013 blev en endnu en
hjørnesten lagt. Nu kan man nemlig sende
digitale objekter til langtidsbevaring i Det
Nationale Bitmagasin. Grundsystemet til bitbevaring er færdigudviklet, men i skrivende
stund ikke frigivet til drift.
Den infrastruktur, som projektet er i gang
med at udvikle, vil i årene fremover være

udgangspunktet for den videre udvikling af
samlingsbaserede tjenester i biblioteket, hvad
enten det drejer sig om digital pligtaflevering, nye formidlings- eller bevaringsløsninger.
Mobilprojektet – REX Responsive
Det andet udviklingsprojekt har til formål
at modernisere Det Kongelige Biblioteks
grænseflader, således at brugerne også bliver
betjent på andre digitale enheder end den
traditionelle store skærm på computeren,
dvs. på håndholdte enheder som mobiltelefoner o.a.
Undervejs stod det klart, at teknologien
“Responsive Web Design” er den bedst
egnede til hovedparten af de webbaserede
løsninger.
Kort fortalt er Responsive Web Design en
teknologi, der får websider til at tilpasse sig
brugerens skærmstørrelse, uanset hvilken
digital enhed der anvendes. Dette betyder, at
bibliotekets grænseflader kan vises hensigtsmæssigt på en desktop-pc-skærm, en tablet,
en smartphone og på de digitale enheder,
som kommer i fremtiden.Ved denne teknologi skal en webløsning altså kun laves i
én udgave og ikke i flere parallelle. Arbejdet
fortsætter i 2014, og målet er, at hele Det
Kongelige Biblioteks snitflade til brugerne,
www.kb.dk, er omlagt til Responsive Web
Design inden udgangen af året.
Open Source på Det Kongelige
Bibliotek
Det er et overordnet mål i Det Kongelige
Biblioteks politik at skræddersy løsningerne,
så de passer til brugernes behov. En måde at
sikre dette bedst muligt på, er ved at arbejde
med Open Source, og der er i 2013 skabt en
strategi og en handleplan for den fremtidige
udvikling. Der er flere fordele ved Open
Source: Ud over at den er gratis og meget
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Fremskridt på projekter under
rammeaftalen
I 2013 blev der også gjort store fremskridt
i afdelingens to strategiske rammeaftaleprojekter, nemlig SIFD, System til Indsamling, Formidling og Forvaltning af Digitalt
materiale, samt projektet om understøttelse
af bibliotekets digitale tjenester på mobile
enheder.
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fleksibel, giver den også adgang til et stort
community og sparring på verdensplan, hvilket
er yderst nyttigt for arbejdet med vore
systemer. Det nye telefonsystem er bygget på
Open Source, det samme gælder for platformen for SIFD og for Det Kongelige Biblioteks spamfilter, der hver eneste dag sorterer
omkring 26.000 spammails fra de 33.000
mails, der løber igennem mailsystemet.
Alt det andet
Det er ikke muligt både at omtale alt det,
en stor IT-afdeling laver i løbet af et år, og
samtidig gå tilpas i dybden med hvert enkelt
projekt. Derfor er mange projekter ikke
nævnt her, men afslutningsvis skal det alligevel med, at Digital Infrastruktur og Service
også har afsluttet det store udviklingsprojekt,
Danmark set fra luften – før Google, der nu er i
drift i Nationalsamlingsafdelingen. Desuden
har Digital Infrastruktur og Service i 2013
sat fulde sejl ind på formidlingen af Det
Kongelige Biblioteks digitale samlinger og
materialer. Dels gennem et unikt samarbejde
med Google Cultural Institute (se fokusartiklen herom), men også i forbindelse med
projektet Dansk Kulturarv, der er et formid-
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lingsprojekt forankret i Danmarks Radio,
og har til formål at formidle den danske
kulturarv på tværs af alle de store kulturinstitutioner i Danmark (se mere på <www.
danskulturarv.dk>).
Desuden har Digital Infrastruktur og Service
i 2013 løst mere end 7.400 IT-opgaver gennem en Servicedesk for husets medarbejdere.
Sagerne falder under mange forskellige
kategorier, og målsætningen er, at der højst
må være 20 sager i køen. Afdelingen gør sit
bedste for, at sagerne fordeles og løses hurtigst muligt, og 80 pct. af alle sager skal være
visiteret og tildelt den medarbejder, som skal
løse opgaven, inden for to timer.

Udviklingen i crowdsourcing
Af vicenationalsamlingschef, ingeniør Lone
Stefansen og forskningsbibliotekar, cand.mag.
Mette Colding Dahl, Nationalsamlingsafdelingen
Indenfor de sidste par år har Det
Kongelige Bibliotek høstet værdifuld
erfaring med brugerinddragelse i form
af crowdsourcing fra to meget forskellige projekter.
Det ene er Det Kongelige Biblioteks
crowdsourcingprojekt Danmark set fra
luften – før Google,1 som kom godt fra
start i september 2012 med åbningen
af luftfotos fra Fyn og omliggende øer.2
1 <www.kb.dk/danmarksetfraluften>
2 Erland Kolding Nielsen, Søren Clausen og Henrik
Dupont: ”Danmark set fra luften – før Google. Luft
fotoportalen Danmark set fra luften åbnet [Fokusartikel]”, Årsberetning 2012, ss. 65-71.

I november 2013 blev portalen yderligere udvidet med skrå- og lodfotos fra
Bornholm.
Projektets brugerinddragelse består
i at lade brugere med lokalkendskab
stedfæste de gårde, huse og andre
bygninger, der ses på luftfotografierne, og desuden give dem mulighed
for at tilføje andre oplysninger om
ejendomme og lokaliteter. Responsen har været overvældende. Af de
over 245.000 skrå- og lodfotos, der i
skrivende stund er online, er de godt
90 pct. nu stedfæstet. Dette arbejde, der
udføres af frivillige med lokalhistorisk
interesse, har udmøntet sig i, hvad der
for Det Kongelige Bibliotek ville svare
til 10 årsværk! Ikke kun modtager Det
Kongelige Bibliotek uvurderlige metadata og andre oplysninger: Kulturarven
bliver samtidig levende, vedkommende
og skaber nye såkaldte communities
på kryds og tværs af regionsgrænser og
interesser.

112

fælle s om r åde t

FOKUS

fælle s om r åde t

Det andet projekt er #Hack4DK-arrangementet, som Det Kongelige Bibliotek
igen i 2013 var initiativtager til.3

er et ønske om at deltage, samarbejde,
bidrage til det gode formål og være en
del af noget større.

Arrangementet er et såkaldt hackathon,
hvor en flok udviklere samles omkring
institutionernes (og andre relevante) datasæt og i løbet af et døgn ser, hvad man
kan få skabt af interessante og kreative
løsninger. Det første hackathon i 2012
gav en ny mobilapplikation, som viser,
hvor man med en mobiltelefon finder
kulturarv i København, og derudover
10 andre projektidéer.Værdien af dette
arbejde, som igen er baseret på frivillighed (institutionerne giver mad og
drikkevarer og tilbyder overnatning),
overstiger langt de muligheder, som
hver institution for sig selv kan opnå via
sine traditionelle ressourcer.

Danmark set fra luften – før Google og
#Hack4DK har givet Det Kongelige
Bibliotek en række uvurderlige erfaringer med brugerinddragelse. Projekterne
har understreget vigtigheden af, at de
tekniske barrierer sænkes. Applikationer
bør være lette at bruge, og alle datasæt åbne og tilgængelige. Kontakten
med brugerne skal være personlig og
respektfuld, og gerne en kombination
af online- og offline-aktiviteter. Mødet
med brugerne i den fysiske verden giver
både ny inspiration og mulighed for at
blive set. Sidst, men ikke mindst, har vor
erfaring vist os værdien af medejerskab:
Medejerskab skaber nemlig de communities, der er altafgørende for, at et
crowdsourcingprojekt bliver en succes.

Projekterne Danmark set fra luften – før
Google og #Hack4DK repræsenterer
hver sin ende af brugerinddragelsesspektret: Fra ældre til yngre borgere og
fra lokalhistorikere til udviklere. Fællesnævneren for de to brugersegmenter
3

<hack4dk.wordpress.com>
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Brugerinddragelse vil i fremtiden være
en del af formidlingsstrategien for Det
Kongelige Bibliotek, som vil præsentere
nye applikationer, tiltag og arrangementer, hvor kulturarven bliver beriget af
borgerne.

mio. kr. svarende til 30 pct. henføres til
bibliotekets bygninger til dækning af renter
og afdrag på lån, betaling af ejendomsskatter
samt løbende drift og vedligehold.

OPGAVER

Opsparing til 2014
Opsparingen til videreførsel til 2014 udgør i
alt 0,8 mio. kr. Denne videreførsel er resultat
af en negativ opsparing under den ordinære
virksomhed på -3,3 mio. kr., som opvejes
af, at opsparingen under indtægtsdækket
virksomhed er positiv med 4,1 mio. kr. ved
udgangen af året.

Administrationsafdelingen varetager den
overordnede administrative, organisatoriske, økonomiske og personalemæssige
forvaltning af Det Kongelige Bibliotek.
Økonomi
Årets driftsresultat
Det Kongelige Biblioteks årsregnskab for
2013 fremgår af nedenstående oversigt.

Tilskudsfinansierede aktiviteter
I regnskabet er bibliotekets virksomhed
inden for aktiviteterne tilskudsfinansieret
forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter resultatmæssigt neutral.

Indtægter
Biblioteket havde en bevilling på årets
finanslov på 336,1 mio. kr. Hertil kunne der
efter aflæggelsen af regnskabet 2012 lægges
en overført opsparing på 2,3 mio. kr. I løbet
af regnskabsåret havde biblioteket endvidere
supplerende indtægter på 50,6 mio. kr. Samlet set havde biblioteket derfor et disponibelt
beløb i 2013 på 389,0 mio. kr.

Omsætningen på de to aktivitetsformer var
i 2013 på ca. 12,6 mio. kr. Der var tale om
omkostninger, som alle blev dækket gennem
tilskud fortrinsvis fra private donatorer som
sponsorer, fonde, legater og lignende.

Omkostninger
Bibliotekets samlede omkostninger i 2013
var på i alt 388,2 mio. kr. Heraf vedrørte
181,7 mio. kr. lønninger og 206,5 mio. kr.
øvrige omkostninger. Af de samlede omkostninger på 388,2 mio. kr. kunne ca. 115

Regnskab 2013 (mio. kr.)
Opsparing fra 2012
Indtægtsført bevilling
Indtægter 2013

Budgetloven
Folketinget vedtog i 2012 en budgetlov, der
først trådte i kraft fra 2014, men Finansministeriet valgte, at lovens principper, herunder
de nye regler for disponering og opsparing,
allerede skulle anvendes fra 2013. Reglerne

Ordinær
virksomhed

Indtægtsdækket
virksomhed

Tilskudsfinansie
rede aktiviteter

I alt

1,4

0,9

-

2,3

336,1

-

-

336,1

25,9

12,1

12,6

50,6

Til rådighed 2013 i alt

363,4

13,0

12,6

389,0

Løn

164,8

7,6

9,3

181,7

Øvrige omkostninger

201,9

1,3

3,2

206,5

366,7

8,9

12,6

388,2

-3,3

4,1

0

0,8

Omkostninger 2013 i alt
Opsparing ultimo 2013
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indebærer blandt andet, at den enkelte institution kun kan disponere over sit overførte overskud efter forudgående tilladelse
fra departementet. Alle statsinstitutioners
opsparede midler ved udgangen af 2012 blev
derfor “indefrosset” – for Det Kongelige
Biblioteks vedkommende var der tale om, at
i alt 2,3 mio. kr. blev låst.
I løbet af året fik biblioteket af departementet tilladelse til at anvende 1,3 mio. kr.
af disse indefrosne midler, og biblioteket
planlagde derefter med et regnskab med en
opsparing på 1,0 mio. kr. Regnskabet blev
afsluttet med en opsparing på 0,8 mio. kr.,
som departementet allerede har frigivet til
anvendelse i 2014. Biblioteket har levet op
til de nye krav i 2013 om styring af økonomien, og regnskabsresultatet er stort set som
planlagt. Men det er bekymrende, at institutioner som denne drives til at bruge så hårdt
op af sine bevillinger, som ordningen tilsiger:
Muligheden for økonomisk at kunne dække
uforudsigelige merudgifter (som f.eks.
udgifterne til udbedring af stormskader og
lignende) vil forsvinde i takt med indførelsen af de strammere budgetteringsregler.
Besparelser som følge af Finanslov
2012ff.
Det Kongelige Biblioteks bevillinger falder
i disse år i lighed med de øvrige statsinstitutioners bevillinger.
Som omtalt i årsberetningen for 2011 afsluttede bibliotekets Samarbejdsudvalg den 2.
september 2011 behandlingen af bibliotekets
økonomi som følge af forslaget til Finanslov
2012, hvori bibliotekets bevillinger for årene
2012-2015 er fastlagt. Behandlingen førte til
en beslutning om, at der i perioden 20112013 skulle nedlægges 28 årsværk inden
for de aktiviteter, der finansieres af finanslovsbevillingen. Af disse 28 årsværk var de
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21 bortsparet ved udgangen af 2012. I 2013
blev de resterende syv årsværk nedlagt, og
derved skabtes der balance mellem udgifter
og indtægter i budgettet for 2014.
Fremadrettet forestår et betydeligt arbejde
med at lægge budgettet for 2015, hvor der
dels er yderligere bevillingsfald, dels må forventes at ske en omfordeling af anvendelsen
af de midler, som indgår i rammeaftalen.
Revision
Rigsrevisionen afgav den 2. juli 2013 en
anmærkningsfri erklæring over de mange
revisioner, der var gennemført i perioden
2012-2013.
Personale
Medarbejderstaben i årsværk
Personalestaben omfatter medarbejdere
ansat under ordinær virksomhed (finanslovsbevillingen), indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre
tilskudsfinansierede aktiviteter. Ordinær
virksomhed omfatter desuden andre indtægter, bl.a. indtægter i relation til kulturproduktionen og tjenesteydelser leveret til
Københavns Universitet samt refusionsfinansierede årsværk i relation til ansatte på
særlige vilkår.
I 2013 har der samlet set været ansat medarbejdere svarende til 437,5 årsværk. Årsværkene fordeler sig således inden for ordinær
virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter:
Ordinær virksomhed
395,2 årsværk
Indtægtsdækket virksomhed
23,2 årsværk
Tilskudsfinansieret forskning 12,0 årsværk
Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter
7,1 årsværk
I alt
437,5 årsværk

Årsværk fordelt på bevillingsform

2009

Ordinær virksomhed

2010

2011

2012

2013

400,5

395,1

399,7

403,2

395,2

350,5

342,1

339,7

340,0

331,8

heraf finansieret af indtægter under OV

27,0

30,0

36,0

36,0

39,0

heraf ansatte på særlige vilkår

23,0

23,0

24,0

27,2

24,4

Indtægtsdækket virksomhed

11,0

9,2

9,2

9,8

23,2

Tilskudsfinansieret forskning

12,5

13,2

13,0

10,8

12,0

5,4

8,0

8,1

5,4

7,1

429,4

425,5

430,0

429,2

437,5

heraf finanslovsfinansierede årsværk

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I alt

Stigningen i årsværksforbrug i 2013 ligger
inden for indtægtsdækket virksomhed og
skyldes alt overvejende vækst i antallet af
studentermedhjælpere til retrodigitalisering.
Af de 395,2 årsværk, der er medgået inden
for ordinær virksomhed, er kun ca. 332
finansieret af finanslovsbevillingen, mens den
øvrige aktivitet skyldes bibliotekets salg af

Antal årsværk

ydelser og deltagelse i beskæftigelsen af ansatte på særlige vilkår. Antallet af finanslovsfinansierede årsværk er faldende som følge af
de vedvarende fald i finanslovsbevillingen.
De 437,5 årsværk fordelt på faggrupper
fremgår af nedenstående tabel, hvor også
udviklingen i årene 2009-2013 ses:

2009

2010

2011

2012

2013

Chefer/afdelingsledere

26,7

26,6

26,9

27,1

25,6

Akademikere

99,3

98,4

101,9

109,7

108,8

Bibliotekarer og cand.scient.bibl.

85,6

84,5

85,2

79,2

76,2

Bogbindere/konserveringsteknikere

16,1

16,9

16,6

17,2

18,8

Betjente

46,3

46

46,8

46,0

44,6

2,7

3,5

3,6

6,0

7,8

99,2

97,6

98,3

89,7

88,8

15

14,6

15,1

14,6

13,8

2

2

1,8

1,0

1,0

19,9

20,9

20,3

22,3

32,5

Fotografer
Kontorfunktionærer/biblioteksassistenter
IT-medarbejdere (Prosa)
Teknisk-administrative tjenestemænd
Studenter
Elever
Specialister og andre
I alt

4,4

3,2

3,1

5,8

6,1

12,2

11,3

10,7

10,7

13,5

429,5

425,5

430,1

429,0

437,5
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Udviklingen målt i årsværk inden for de fire finansieringsformer i perioden 2009-2013 ser
således ud:
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Medarbejderstaben i personer
De 437,5 årsværk svarer til, at der i 2013 var ansat 656 personer på biblioteket. De 656 personer er fordelt inden for faggrupper i tabellen nedenfor, hvor udviklingen i årene 2009-2013
også fremgår:
Antal personer

2009

Chefer/afdelingsledere

2010

2011

2012

2013

27

28

28

28

27

Akademikere

128

122

129

139

132

Bibliotekarer og cand.scient.bibl.

102

97

101

91

85

Bogbindere/konserveringsteknikere

19

19

19

19

22

Betjente

53

53

49

51

47

6

5

5

7

9

120

115

115

103

106

15

16

17

13

15

2

2

2

1

1

111

115

110

141

187

Fotografer
Kontorfunktionærer/biblioteksassistenter
IT-medarbejdere (Prosa)
Teknisk-administrative tjenestemænd
Studenter
Elever
Specialister og andre
I alt

Antallet af ansatte er steget med 45 personer i 2013 målt i forhold til 2012-niveauet.
Stigningen er fortrinsvis sket under indtægtsdækket virksomhed, hvor mange er
deltidsansatte, herunder f.eks. studentermedhjælpere. I 2013 har der som ovenfor anført
været stærkt øget forbrug af studenter og
andre medarbejdere til retrodigitaliseringen.
Til- og fratrådte
I alt 101 medarbejdere er fratrådt og 151
medarbejdere er tiltrådt i 2013. En væsentlig del af af- og tilgangen er sket inden for
gruppen af korttidsansatte medarbejdere som
studenter, projektansatte og lignende. Hertil
kommer en vis af- og tilgang blandt de fastansatte. Biblioteket har ikke haft problemer
med at håndtere udskiftningen i personalestaben.
Akutjob-ordningen
Den 6. november 2012 vedtog Folketinget
lov om akutjob og jobpræmie til arbejds-
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4

4

5

7

7

23

17

11

12

18

610

593

591

611

656

givere. Et akutjob defineres som et job,
hvor målgruppen for stillingerne var ledige
medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis
dagpengeret udløb inden for højst 13 uger
i perioden fra 1. oktober 2012 til 30. juni
2013.
Som en midlertidig foranstaltning gav loven
hjemmel til, at offentlige arbejdsgivere, der
opslog et akutjob, gav ledige i målgruppen
fortrinsadgang til disse stillinger. Fortrinsadgangen betød, at en statslig arbejdsgiver
kunne lade hensyn til, at der var tale om
personer, der var i risiko for at opbruge
deres dagpengeret, være afgørende for, hvem
arbejdsgiveren indkaldte til samtale eller
ansatte i akutjob.
Kulturministeriet blev pålagt at opslå i alt 48
akutjobs inden for eget ressort i perioden
frem til 1. juni 2013, hvor loven udløb. Forpligtelsen blev fordelt forholdsmæssigt mellem ministeriets enheder, og Det Kongelige

Kompetenceudvikling
Kompetenceafdækning
I forbindelse med afholdelse af årets medarbejderudviklings- og lederudviklingssamtaler
har biblioteket som noget nyt med virkning
fra 2013 indført et kompetenceafdækningsskema. Inden samtalerne skal lederen tage
initiativ til, at der i enheden gennemføres
en kompetenceafdækning. Målet er, at alle
medarbejdere har et klart billede af, hvad enheden som hold skal rumme af kompetencer
i det kommende år, og hvor tæt man som
hold er på dette mål. Leder og medarbejder
medbringer enhedens kompetenceskema til
samtalen, hvor man med afsæt i det taler om,
hvorhen medarbejderens kompetencer skal
bevæges i det kommende år.
Det digitale bibliotek
I 2012 og 2013 har biblioteket i samarbejde
med Statsbiblioteket ved hjælp af midler fra
Statens Center for Kompetenceudvikling
gennemført et fælles uddannelsesforløb:
Udvikling af kompetencer til forvaltning af det
digitale bibliotek med deltagelse af 31 medarbejdere. Den informationsteknologiske
udvikling betyder, at indholdet af bibliotekssamlinger i stigende grad bliver digitale,
og at forvaltningen af samlingerne, også de
fysiske samlinger, foregår digitalt.
Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket
er i fuld gang med denne reform af samlingsforvaltningen. Det har medført stor efterspørgsel på kompetencer inden for digital

samlingsforvaltning både fra bibliotekernes
og fra medarbejdernes side i forbindelse med
deres respektive medarbejderudviklingssamtaler.
Det har været meget værdifuldt at gennemføre dette forløb på tværs af to institutioner, som er vant til at samarbejde, og som
derfor kender hinanden godt og har formål
og missioner, som ligner hinanden. Styrken ligger blandt andet i, at man kan lade
sig inspirere af hinanden på de områder,
hvor den anden institution har tilsvarende
opgaver.
Måling af læringseffekt
Samarbejdsudvalget iværksatte en undersøgelse af læringseffekten i forbindelse med
et konkret projekt. I den forbindelse blev
både involverede og ikke-involverede ledere
og medarbejdere interviewet vedrørende
læringen i projektet. En afsluttende rapport
opsummerer følgende læringspunkter:
• En god forberedelse i forbindelse med
indføring af noget nyt er afgørende for
succes.
• En ny funktion skal kun have ét navn.
På den måde bliver den hurtigere integreret i alles bevidsthed.
• Nye forretningsgange meldes klart ud til
alle involverede og til resten af organisationen.
• Ændringer skal løbende meldes ud i
hele organisationen.
• Informationen om nye tiltag skal
gentages med jævne mellemrum, da
disse ellers glemmes af de ikke direkte
involverede.
• Opsamling og videreformidling af viden
til de involverede medarbejdere.
• Formaliseret videndeling om nye tiltag
med kolleger i egne afdelinger.
• Formaliseret videndeling med hele organisationen ved gentagne udmeldinger.
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Bibliotek blev pålagt at opslå seks stillinger
inden for kategorien. Med brev af 24. januar
2013 udvidede departementet kravet om
opslag til også at omfatte pligt til faktisk at
ansætte mindst seks personer inden for kategorien. Biblioteket antog i de første måneder
af 2013 otte personer i midlertidigt oprettede stillinger inden for ordinær virksomhed
og indtægtsdækket virksomhed.
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• Sidemandsoplæring: Det er vigtigt at
udarbejde retningslinjer herfor.
Arbejdspladsvurdering
I september 2013 gennemførte biblioteket
den lovpligtige arbejdspladsvurdering, som
skal gennemføres hvert tredje år.
Med Arbejdsmiljøudvalgets og Samarbejdsudvalgets tilslutning blev undersøgelsen
tilrettelagt dels som en anonym, elektronisk
undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø,
dels en ikke-anonym spørgeskemabaseret
undersøgelse af den enkeltes fysiske arbejdsmiljø.
Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø
omfattede disse spørgerammer:
• Trivselsundersøgelse, hvor den fællesoffentlige trivselsmeterspørgeramme blev
anvendt
• Undersøgelse af krænkelser
• Undersøgelse af helbred og velbefindende inden for de foregående fire uger.
• Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø
De gennemsnitlige resultater, der er opnået i
de tre undersøgelser, indikerer, at det psykiske arbejdsmiljø samlet set er tilfredsstillende
på Det Kongelige Bibliotek.
Denne gang blev besvarelserne også analyseret i forhold til køn, alder og ansættelsesanciennitet. Desuden er der analyseret på
forskelle i besvarelserne fra ledere og medarbejdere uden ledelsesansvar. Der er fundet
forskelle mellem aldersgrupper og mellem
køn, men i alle forhold er der ikke tale om
de store afvigelser, blot om nuancer i forhold
til institutionsgennemsnittet.
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Undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø blev
udført af de enkelte arbejdsmiljøgrupper,
som rettede direkte henvendelse til de kolleger, som indgik i gruppens dækningsområde. De indkomne svar bearbejdedes af den
pågældende arbejdsmiljøgruppe, og fandtes
der forhold, som gruppen ikke kunne løse,
overgaves problemstillingen til Arbejdsmiljøudvalget. Besvarelserne viser, at omfanget
af problemer med det fysiske arbejdsmiljø
fortsat er faldende. Ændringer i arbejdets
karakter og de gennem årene gennemførte
forbedringer af arbejdsredskaber og fysiske
rammer har altså virket.
Ledelsesmæssig bearbejdning af
arbejdspladsvurderingen
Som noget nyt blev det besluttet at anvende
resultaterne af undersøgelsen af det psykiske
arbejdsmiljø i samarbejde med enhedernes
ledere. Det skete ud fra en erkendelse af, at
i takt med, at de fysiske rammer er blevet
forbedret, har arbejdets karakter ændret
sig således, at betydningen af det psykiske
arbejdsmiljø er stigende. Og ledelse er en
helt afgørende faktor for kvaliteten af det
psykiske arbejdsmiljø.
Institutionsresultatet blev behandlet på møder med den enkelte enheds ledelse, og med
Arbejdsmiljøudvalgets og Samarbejdsudvalgets tilslutning fik den enkelte enheds ledelse
udleveret et anonymt udtræk pr. afdeling
af besvarelserne. Dette fulgtes op af dialog
i de enkelte enheder om den gennemførte
trivselsundersøgelse,og af lederarrangementer med videndeling inden for felter som
“anerkendelse”, “ros” og “tilbagemeldinger
om kvaliteten af det udførte arbejde”.

Nyt fællesmagasin
Af bevaringschef Marie Vest og vicedirektør
Bodil Henriksen
Mange kulturarvsinstitutioner står i
disse år over for at skulle etablere bevaringsegnede løsninger til magasinering
af de bevaringsværdige samlinger. Dette
gælder også for de statslige kulturarvsinstitutioner såsom Nationalmuseet og
Det Kongelige Bibliotek under Kulturministeriet samt Statens Naturhistoriske Museum og Medicinsk Museion
under Københavns Universitet. De
fire institutioner har med tilslutning
fra henholdsvis Kulturministeriet og
Københavns Universitet indgået aftale
om at gå sammen om opførelsen af et
fælles fjernmagasin. Hver institution
vil få magasinarealer til egne samlinger,
mens en række støttefunktioner som
f.eks. tilkørselsramper, personalefaciliteter og kopifaciliteter vil blive fælles for
institutionerne.
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme er udpeget til at varetage rollen
som bygherre. Byggesagen er derudover
organiseret med en styregruppe og en
projektgruppe med repræsentanter for
institutionerne og styrelsen. Den enkelte
institution har etableret brugergrupper,
som dels skal levere input til byggesagen,
dels skal forestå klargøringen af samlingerne til indflytning i fællesmagasinet.
Et projekteringsbevillingsaktstykke
forelægges af Kulturministeriet for
Finansudvalget i første halvdel af 2014.

Herefter gennemføres udbud af rollen
som bygherrerådgiver. Den valgte bygherrerådgiver skal stå for at gennemføre
køb af en egnet grund, udbud af totalrådgiver og overvågning af byggesagens
efterfølgende faser.
Bevaring
De senere års forskning i bevaring af
kulturarven har godtgjort, at opbevaring
af samlingerne i lukkede magasiner,
hvor klimaet i form af temperatur og
luftfugtighed er tilpasset karakteren af
det materiale, som opbevares, er langt
det bedste middel til langtidsbevaring af
samlingerne.
Opmagasinering i et stabilt og bevaringsvenligt klima er den mest afgørende
faktor for kulturarvens bevaring. En løbende konserveringsindsats er naturligvis
også et vigtigt bevarende element, men
en sådan indsats er kostbar og kan ikke
altid genoprette de skader, som utilstrækkelige magasinforhold har forvoldt. Gode
magasiner er således vitale for at sikre de
meget store værdier, som de nationale
samlinger på Det Kongelige Bibliotek og
Nationalmuseet udgør; samlinger, som er
opbygget over flere hundrede år.
Det Kongelige Biblioteks del af fællesmagasinet skal benyttes til store mængder af materialer, hvor en hurtig kemisk
nedbrydning er indbygget i materialet
– det gælder surt papir, manuskripter
med jerngallusblæk samt acetat- og
nitratnegativer. Strategien for bevaring
af disse materialer er derfor at forebygge
nedbrydning gennem opbevaring i klimazoner, som er målrettet de forskellige
materialetyper. I praksis sker det ved at
sænke temperatur og luftfugtighed, såle-
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des at nedbrydningshastigheden sænkes.
Der vil blive taget højde for disse behov
under projekteringen af bibliotekets del
af det kommende fællesmagasin.
Sikring
Ved projekteringen vil der blive indtænkt sikringsløsninger, hvor samlingerne beskyttes bedst muligt mod
blandt andet brand, vandskade, hærværk
og tyveri.
Miljø- og økonomivenlig løsning
Klimatiserede magasiner udgør traditionelt en belastning af miljøet og
er omkostningstunge at drive, fordi
indeklimaet skabes ved aktiv nedkøling
og opvarmning og ved aktiv af- og
befugtning. Det er ambitionen i denne
sag at nedbringe miljøbelastningen og
driftsudgifterne så langt, som det er teknisk muligt uden at gå på kompromis
med kravene til det klima, de enkelte
samlinger fordrer.
Der arbejdes med løsninger, hvor der
drages fuld nytte af det omgivende
klima, ud fra den viden blandt andre
Nationalmuseet har opbygget ved gennemført forskning. Den energi, som
bygningerne har brug for derudover,
skal tilvejebringes som alternativ energitilførsel, f.eks. via benyttelse af solcelleanlæg. Under projekteringen skal
ambitionen om at skabe et miljø- og
økonomivenligt klima forfølges fuldt ud.
Klargøring
Forberedelserne af samlingerne til
udflytningen er allerede begyndt i Nationalbiblioteket med en gennemgang af
alle samlinger, således at alle hoved- og
særsamlinger er beskrevet ensartet med
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oplysninger om placering, materialetype, format, egnet klimazone, registrerings- og emballeringsniveau.
Kortlægningen af de mange samlinger
i Nationalbiblioteket er nødvendig for
at få et samlet perspektiv på de tidligere
afdelingssamlinger og derfra kunne foretage en prioritering af, hvilke klargøringsaktiviteter der skal foretages inden
en indflytning i et nyt magasin. Ønsket
er naturligvis, at samlinger ved udflytning er tilgængelige på hensigtsmæssige
måder, at de er rene, og at de særligt
udsatte materialer er emballeret.
Tidsperspektiv
I henhold til den aktuelle tidsplan vil
Det Kongelige Bibliotek kunne påbegynde indflytningen af sine enestående
nationale samlinger i bibliotekets del af
det nye fællesmagasin i 2020.
Væsentlige dele af bibliotekets nationale samlinger opbevares i dag i spredte
magasiner, som ikke er klimamæssigt
egnede til langtidsbevaring af disse
samlinger. Nogle af disse magasinlejemål
skal opsiges som led i tilvejebringelse af
midler til dækning af udgifterne til det
nye fællesmagasin. Andre skal opretholdes som magasiner for universitetsbibliotekssamlingerne.
De nationale hovedsamlinger er midlertidigt magasineret i Statens Arkivers
magasin på Kalvebod Brygge. Det
har hidtil været planen, at biblioteket
skulle levere disse magasiner tilbage til
Statens Arkiver inden udgangen af 2018.
Fraflytningen vil nu først kunne ske, når
indflytningen i det nye fællesmagasin er
fuldført.

Teknikområdet består af Bygningsdriftsafdelingen, Sikringsafdelingen og Driftsafdelingen.
2013 har været præget af en række arbejder i
relation til det kommende fællesmagasin, en
række renoveringssager og aktivt beredskabsarbejde i forbindelse med stormene Allan og
Bodil med den efterfølgende stormflod. Alt
i alt et varieret år, hvor både planlægningskompetencerne og krisestyringsevnerne
kom i brug.
Bygningsdriftsafdelingen
Bygningsdriftsafdelingens opgave er at
forvalte, drive, vedligeholde og tilpasse bibliotekets bygningsmasse således, at bibliotekets funktioner altid kan opretholdes bedst
muligt.
Foruden afdelingens egentlige kerneopgaver
og det naturlige samarbejde med Teknikområdets øvrige afdelinger er der et meget tæt
samarbejde med Kulturafdelingen om især
udstillingsopbygninger og afvikling af større
enkeltstående arrangementer. Afdelingen har
også et tæt samarbejde med Bevaringsafdelingen om sikring af de rette opbevaringsforhold for bibliotekets samlinger.
Endelig samarbejder Bygningsdriftsafdelingen med eksterne organisationer inden for
museums- og kulturverdenen med henblik
på videndeling og erfaringsudveksling om
drift og vedligehold af bygninger.
Årets større projekter
Renovering af dame- og
handicaptoiletter i Diamanten
Bygningsdriftsafdelingen gennemførte i
2012 i nært samarbejde med schmidt hammer lassen architects – arkitektfirmaet bag
Diamanten – en tiltrængt renovering af
herretoiletterne i A-plan. I 2013 blev der

gennemført en tilsvarende renovering af
dametoiletterne. I forbindelse med renoveringen blev der foretaget en række ændringer begrundet i såvel tekniske forhold
som i et ønske om, at toiletterne fortsat skal
fremtræde tidssvarende og i samklang med
bygningens arkitektur.Vandhaner er skiftet
til en berøringsfri type for at øge hygiejnen
og mindske vandforbruget. Papirhåndklæder
er skiftet ud med elektriske håndtørrere til
glæde for både miljø og pengepung. Nye
materialer som Corian® og epoxy har fundet
vej for at sikre en stor teknisk holdbarhed.
Alt sammen udført i nøje overensstemmelse
med schmidt hammer lassen architects’
grundlæggende design for Diamanten.
I samme arbejdsgang valgte biblioteket at
opgradere handicap-toiletterne, så de lever
op til de seneste anbefalinger fra Dansk
Handicap Forbund.
Renovering af medarbejdertoiletter i
Diamanten
Det var ikke kun publikumstoiletterne
i Diamanten, der var slidt efter snart 15
års brug, også medarbejdertoiletterne var
efterhånden nedslidte, og en renovering blev
gennemført i sommermånederne. Dette
arbejde blev forestået af Bygningsdriftsafdelingen selv, da der ikke skulle ske ændringer,
der påvirkede det arkitektoniske udtryk. Der
blev skiftet håndvaske og vandhaner, opsat
nye holdere til sæbe, håndklæder og toiletpapir, ligesom den eksisterende stenbeklædning
blev udskiftet. Oprindeligt var der opsat en
ikke-vandafvisende kalksandsten. Den blev
skiftet ud med en tæt keramisk flise, der i
udtryk svarer til den oprindelige sten, og
som er vandafvisende.
Renovering af informationssalen på
KUB Nord
En udbedring af afskallet puds i vinduesbrystninger i informationssalen på KUB
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Nord fordrede demontage af både elinstallationer og radiatorer. Demontagen afslørede, at elinstallationerne var meget gamle
med risiko for defekter. Det blev besluttet at forny elinstallationerne i området,
etablere ny energirigtig LED-belysning og
installere et større antal ekstra stikkontakter til de studerendes brug. Som afslutning
på dette arbejde blev loftpladerne afrenset,
og et tidligere vandskadet vægmaleri blev
restaureret.
Brandsektionering af bogtårn på KUB
Nord
I centrum af bygningskomplekset på KUB
Nord er placeret et 10 etager højt bogtårn.
Bogtårnet er opført uden brandsektionering i slutningen af 1930’erne samtidig med
hovedbygningen.
For at nedbringe faren for en omfattende
brand i bygningen blev der i 2013 gennemført en brandsektionering af bogtårnet,
således at en brand ikke umiddelbart vil
kunne sprede sig mellem etagerne. Arbejdet
omfattede blandt andet en generel tætning
af alle gennemføringer af elektriske installationer og nedtagning af tidligere anvendte
ventilationskanaler mellem etagerne. I
samme arbejdsgang blev der foretaget en
tiltrængt indvendig maling af bogtårnet. Nye
friske farver har ikke blot pyntet, men skal
også hjælpe med orienteringen i tårnet, da
hver etage har fået sin egen farve.
Arbejderne blev udført, imens bogtårnet
var i normal drift som magasin for dele af
universitetsbibliotekets samlinger. Opgaven
krævede derfor tæt koordination mellem
magasinets personale, de bygningstekniske
medarbejdere og håndværkerne på opgaven.
Der blev udvist stor velvilje og hjælpsomhed under hele processen fra de medarbejdere, der har deres daglige funktioner i
bogtårnet.
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I 2014 fortsættes brandsikringsarbejdet, idet
blandt andet alle elevatordøre skal skiftes til
branddøre.
Modernisering af restaurantkøkken i
Diamanten
Ved opførelsen af Diamanten, blev der
indrettet et produktionskøkken til at betjene
restaurant og kantine i bygningen. Siden
har café øieblikket udviklet sig til at være
en væsentlig del af biblioteket, hvilket også
trækker på kapaciteten i køkkenet, ligesom
kantinen på KUB Nord nu også forsynes fra
det samme køkken. Der har derfor igennem noget tid været ønske om at ændre
køkkenets indretning og tilpasse køkkenet
til en større produktionskapacitet, end det
oprindeligt var tiltænkt.
For at øge kapaciteten i køkkenet, blev der
i 2013 gennemført en ombygning, hvor der
blandt andet blev tilføjet kipgryde og kipsteger,
ligesom ovnkapaciteten blev forøget væsentligt.
Endvidere er der etableret et blæstkøleanlæg,
der muliggør hurtig nedkøling af færdigvarer
til opbevaring i kølerum. Arbejdet blev gennemført i flere etaper med kun ganske få lukkedage, således at restaurant- og kantinedriften
kun blev berørt i beskedent omfang.
Fugning af gangbroer
Diamanten står i forbindelse med Hansenog Holmbygningerne via tre gangbroer over
Christians Brygge. Disse broer er alle tre
udført med en tagdækning udført i aluminiumskassetter, der er fuget sammen for at
sikre tæthed. På de to interne gangbroer på
F-niveau har der igennem nogle år været
en del vandindtrængninger som følge af, at
fugerne med tiden mister deres elasticitet og
vedhæftningsevne. En udskiftning af fugerne
er i sig selv en relativt simpel operation, men
i det aktuelle tilfælde kompliceres den en del
af, at arbejdet skal udføres i 20 meters højde
over en stærkt trafikeret vej. Arbejdet kan

Opgaven blev løst i løbet af efteråret, hvor
langt det meste af den medgåede arbejdstid
blev anvendt til at opsætte, flytte, tilpasse
og nedtage stilladser. Da stilladsentreprisen
udgør den største del af udgiften, blev samtlige fuger på alle tre gangbroer skiftet på en
gang, selv om der endnu ikke var konstateret
utætte fuger på Kirkebybroen.
Stormen Allan
Efteråret 2013 bød på ikke mindre end to
storme, der på hver sin måde satte nye rekorder. Stormen Allan kom over landet den 28.
oktober med vindstød på 53 m/s, hvilket er
den kraftigste målte vindhastighed i Danmark nogensinde. Allan medførte mange
skader på landsplan, og bibliotekets bygninger fik også skader.

I Diamanten blev en del af facadepartiet
mod havnefronten revet løs fra sin befæstelse.
Det truede med at vælte ind i de stålkonstruktioner, der forankrer den skrå glasfacade
mod havnen i atriet. Det lykkedes Bygningsdriftens og Sikringsafdelingens medarbejdere under stormen at fiksere det løsrevne
parti ved hjælp af planker og stropper, og
yderligere skader forhindredes faktisk. Den
følgende dag kunne glaspartiet genmonteres
på sin placering af et glarmesterfirma specialiseret i større facadepartier. Efterfølgende
er der af samme firma blevet udviklet og
monteret en bedre sikring mod tilsvarende
fremtidige hændelser.
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kun udføres fra et opført stillads, som ikke
må fylde ret meget på gadeplan.

På Holmbygningen resulterede den kraftige vindpåvirkning i, at et større antal
tagsten blev revet løs. Dagen derpå kunne
der konstateres skader på et par hundrede
kvadratmeter tegltag. Der blev meget hurtigt

Den 28. oktober 2013 kom
orkanen Allan forbi med store
skader på taget på Nørre Allé
til følge. Det viste sig nødvendigt
at skifte hele taget over Infosalen ud. Set oppefra så det nærmest ud som om Allan havde
haft en stor dåseåbner med.
Foto: Torsten Schlichtkrull
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Vandet fossede ind i kælderen
i Hansenbygningen, da stormfloden efter Bodil var på sit
højeste.

foretaget udbedring af de mest kritiske dele
af taget, men på grund af de mange tag
skader overalt i byen var det vanskeligt at
få mandskab og materiel nok til at fuldføre
arbejdet, hvorfor taget først var fuldstændigt
retableret efter et par uger.
På Nørre Allé var situationen imidlertid
langt værre. Her blev et par hundrede kvadratmeter af kobbertaget på hovedbygningen
revet af i stormen. Bygningsdriftsafdelingen
fik meget hurtigt skaffet en entreprenør til at
foretage en udbedring, men arbejdet vanskeliggjordes af, at arbejdet krævede opsætning
af et stillads. Efter stormen fulgte et par uger
med meget ustadigt vejr, og stilladsopsætningen tog ganske lang tid. I perioden
indtil stilladset var færdigopført opstod en
række vandskader i hovedbygningen. Efter
at arbejdet på taget kom i gang, kunne det
konstateres, at store dele af det øvrige tag
var i relativt dårlig forfatning, ligesom den
underliggende trækonstruktion ikke var tilstrækkelig stærk. Der sker derfor i skrivende
stund en udbedring af ca. 1/3 af tagfladen
på hovedbygningen. Arbejdet forventes at
strække sig helt frem til foråret 2014.
Stormen Bodil
Stormen Allan blev imidlertid fulgt af
stormen Bodil den 5. december. Bodil var
mildere, men mere langvarig. Selve stormen
gav ikke yderligere skader på bibliotekets
bygninger, men da en stor del af hovedbygningen på KUB Nord var dækket af stilladser, og da selve taget var beskadiget fra den
forrige storm, valgte bibliotekets ledelse at
lukke bygningen for publikum og personale
den 5. december fra kl. 12. Herved skulle
alle kunne nå hjem i god behold, inden stormen nåede København ved 16-tiden.
Stormfloden efter stormen Bodil
Stormen Bodil havde en uheldig vindretning, idet den begyndte som en syd-vestlig
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storm, der slog over i en nord-vestlig, hvorved meget store vandmængder blev presset
ned igennem de danske farvande og ind
i Østersøen. Da stormen lagde sig den 6.
december, blev vandet presset tilbage, hvilket
resulterede i en stormflod.Vandstanden i København nåede op på 165 centimeter over
dagligt vande, hvilket er det højest målte
siden de systematiske målingers begyndelse
i 1888. Det aktuelle niveau opgjordes til en
såkaldt 400 års-hændelse i forhold til Kystdirektoratets statistikker.
Ved Diamanten stod vandet i havneløbet, da
det var på sit højeste om formiddagen den 6.
december, ca. 20 cm under kajkanten, men
intet sted gik havnevandet over kajkanten.
Ved middagstid den 6. december begyndte
grundvand imidlertid at pible ind i Hansenbygningens kælder. Elevatorskakterne, der
er det laveste punkt i bygningen, blev først
ramt, men snart kom der grundvand ind
overalt i kælderen, hvor det fandt vej gennem sprækker i fundamenter og kælderdæk.

Bygningsdriftsafdelingen og Sikringsafdelingens beredskab fungerede efter hensigten, og
vandet blev pumpet ud lige så hurtigt, som
det kom ind. Grundvandsindtrængningen
aftog i takt med, at vandstanden i havnen
faldt, og sluttede efter 18 timer. Efter yderligere 6 timer var alt grundvand pumpet ud af
kælderen, og der blev opsat affugtere.
Kælderen i Hansen-bygningen rummer ikke
biblioteksmaterialer, og skadeomfanget var
meget begrænset.
Sikringsafdelingen
Sikringsafdelingen har ansvaret for at udføre
det daglige sikringsmæssige beredskab og
forebygge brand, tyveri og øvrige trusler
mod bibliotekets samlinger. Opgaven løses
af afdelingens medarbejdere i tæt samarbejde
med institutionens øvrige medarbejdere og
relevante myndigheder, primært politi og
brandvæsen.

Året 2013 var på mange områder præget af
store planlægningsarbejder i forbindelse med
projekter omhandlende bygningstilpasninger,
udvidelser og teknisk udvikling. Afdelingen
har i særlig grad arbejdet med implementering af nye rutiner i Diamanten efter
omlægningen af flugtvejene, leveret sikringsmæssige bidrag til fællesmagasinprojektet (se
fokusartiklen herom) og planlagt projekter
vedrørende hensigtsmæssig udskiftning og
opgradering af ældre anlæg, så som ID-kortog adgangskontrolsystem og radiosystem.
Sikringsafdelingen vægter den beredskabsmæssige parathed særdeles højt. For
at vedligeholde både procedurer, udstyr
og personale gennemføres der hvert år et
antal øvelser i bibliotekets bygninger, hvor
netop hele beredskabet afprøves. I årets løb
er der gennemført en del brand- og evakueringsøvelser i tæt samarbejde med de
københavnske brandstationers udrykningshold. Øvelserne afvikledes med inddragelse
af Sikringsafdelingens hjælperøgdykkere i
omgivelser og under forhold, der giver størst
mulige udfordringer for alle deltagere.
Ud over disse tilbagevendende “lokale” øvelser blev der også afholdt en egentlig brandog evakueringsøvelse i en af Det Kongelige
Biblioteks magasinbygninger på Amager.
Øvelsen forløb fint og gav et godt udbytte,
idet alle deltagere fik afprøvet rutinerne,
udstyret og samarbejdet.

Særlige hændelser og indsatser i årets løb

2013

2012

Indsats i forbindelse med brand og brandtilløb

7

Førstehjælpsindsats i forbindelse med større uheld og ulykker

7

5

Indsats i forbindelse med ordenshåndhævelse og bortvisninger

10

13

Indsats og assistance i forbindelse med større arrangementer og fremvisninger

16

15

Indsats i forbindelse med større vandskader, stormskader, rørbrud og lignende

3

0

Indsats i forbindelse med tyveri af bibliotekets ejendom

3

3
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Bygningerne på Slotsholmen er alle opført
på gammelt havneareal, der er opfyldt i flere
omgange. Grundvandsspejlet omkring bygningerne hænger nøje sammen med vandspejlet i havnen. I dagligdagen er dette ikke
noget problem, men når vandspejlet bliver
for højt, finder vandet altså ind i Hansenbygningen. Holmbygningen blev ligeledes ramt
i de lavestliggende dele, men kun i marginalt
omfang, mens Diamanten er konstrueret til
at modstå denne slags påvirkninger.
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Bibliotekets hjælperøgdykker
guider brandmænd fra Københavns Brandvæsen.

Opgaverne skal udføres til den fastsatte tid, i
den fastsatte kvalitet og inden for rammerne
af det fastlagte budget.
Transportsektionen har i 2013 tilbagelagt ca.
80.000 km i afdelingens tjenestebiler, hvilket
blandt andet indbefatter fire daglige rundture imellem bibliotekets egne adresser, samt
leveringer og afhentninger på Københavns
Universitets institutter.

2013 blev et af de år, hvor Det Kongelige Biblioteks eget beredskab blev sat på
udfordrende prøve i forbindelse med de
ovenfor omtalte to storme: Allan i november
og Bodil i december, og den efterfølgende
stormflod.
Ved varsel om orkan eller storme med orkanstyrke i vindstødene sættes Sikringsafdelingen i et forhøjet tilsynsberedskab. Under
begge storme blev tilsynet med bibliotekets
bygninger intensiveret, især med fokus på
bygningernes tage, lofter og kældre. I takt
med, at skader indtraf, blev der iværksat
afhjælpning f.eks. i form af afspærring, skiltning og udpumpning af indtrængende vand.
Alle afdelinger i det tekniske område er
væsentlige aktører i Det Kongelige Biblioteks eget beredskab. Efter hver øvelse og
hændelse samles tilbagemeldinger og der
udarbejdes “lesson learned” med henblik
på en optimering af procedurerne og det
tekniske udstyr i forhold til imødegåelse af
kommende hændelser.
Driftsafdelingen
Driftsafdelingen varetager en del af de tværgående funktioner i forbindelse med Det
Kongelige Biblioteks praktiske drift, herunder indkøbsfunktion, kørsel, postforsendelse,
intern transport, rengøring m.v.
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Driftssekretariatet har i 2013 gennemført
over 500 indkøb, hvoraf 468 blev foretaget
elektronisk, primært inden for varegrupperne kontorartikler og inventar. 350 af de
elektroniske indkøb blev foretaget inden
for Moderniseringsstyrelsens forpligtende
indkøbsaftaler.
Den 1. maj 2013 trådte en ny rengøringskontrakt i kraft på Det Kongelige Bibliotek,
og i efteråret 2013 begyndte arbejdet med
et nyt udbud i forbindelse med vinduespoleringen. Den nye kontrakt træder i kraft 1.
april 2014.
Bibliotekets postforsendelse sendte i årets
løb biblioteksmaterialer for ca. kr. 485.000
via såvel den nationale som den nordiske
kørselsordning. Endelig blev der sendt breve
og pakker for ca. kr. 1.415.000 via Post
Danmark. Postforsendelserne blev analyseret i 2013 som led i forberedelsen af statens
projekt med indførelse af digital post til
virksomheder i 2013 og til borgere i 2014.
Analysen viste, at kun en meget begrænset
del af forsendelsesaktiviteten kan omlægges
til digital post. Der er alt overvejende tale
om forsendelse af biblioteksmaterialer og
andre fysiske materialer, som ikke foreligger
i digital form.
Driftsafdelingen har igen i 2013 været involveret i både film- og fotooptagelser og været
behjælpelig ved forskelligt researcharbejde.
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Af de lidt større produktioner har Diamanten lagt location til scener i den amerikanske
serie Covert Affairs.
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Diamanten er location til en
række scener i den amerikanske serie Covert Affairs, sæson
4, episode 9 – her på taget af
Den Sorte Diamant.
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Samlet regnskab for
materialeanskaffelser
Regnskab for anskaffelser i 2013, dvs.
regnskabet for køb af boger, tidsskrifter og
andre materialetyper i fysisk og elektronisk
form samt indbinding var i alt 49,0 mio. kr.
Af beløbet anvendtes 5,7 mio. kr. til nationalbiblioteksopgaven og 43,3 mio. kr. til
universitetsbiblioteksopgaven.
En stor del af anskaffelserne til nationalbiblioteksopgaven afspejles ikke i regnskabstallene, idet den overvejende del af materialet
erhverves via pligtaflevering og gaver. Især
skal fremhæves, at der via pligtafleveringen
erhverves digitale dokumenter i eksemplarform (cd-rom m.m.) og digitale værker,
som publiceres pa internettet. Dette sker via
nethøstning. Til centrene (fagdelte anskaffelser) er der anskaffet håndbøger og referenceværker for 412.689 kr. Til anskaffelse af
de særlige materialetyper – manuskripter,
arkivalier, billeder, kort, noder, nodemanuskripter, immateriel kulturarv (Dansk
Folkemindesamling), orientalia og judaica
– er anvendt 2.488.408 kr. Bevaringsafdelin-
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gen har til indbindingsmaterialer og bedre
bevaringsforhold anvendt 491.896 kr., som
bruges i henhold til aftalte kvoter. I alt blev
der til nationalbiblioteksopgaven anvendt
5.727.795 kr.
Regnskabet for universitetsbiblioteksopgaven
er opdelt på fagkonti, som modsvarer de
fagområder ved Københavns Universitet,
som Det Kongelige Bibliotek betjener. I alt
blev der til universitetsbiblioteksopgaven
anvendt 43.275.137 kr., hvor den største
post er udgiften til digitale dokumenter,
nemlig 39.948.347 kr. Udgiften til digitale
dokumenter er ikke opdelt på fagkonti, men
størstedelen af beløbet dækker naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Til indbinding
er anvendt 34.306 kr. Kun et fåtal af bøgerne
til universitetsbiblioteksformål indbindes ved
anskaffelsen. Som det ses, satser Det Kongelige Bibliotek fortsat stærkt på opbygning af
digitale samlinger og adgang til digital information. Ud af det samlede regnskab for såvel
nationalbiblioteksopgaven som universitetsbiblioteksopgaven udgør udgiften til digitale
dokumenter nu 82 pct.

Nationalbiblioteksopgaven
Danske samlinger

Monografier,
manuskripter
og øvrige
dokumenter

Tidsskrifter
og serier

Digitale
dokumenter

Indbinding
& bevaring

3.068.601

168.772

838.684

1.651.738

5.727.795

302.383

1.603

1.038.985

1.342.971

32.290

120.857

Danske samling: aviser og mikrofilm
Håndskriftsamlingen og Boghistorie
Kort- og Billedsamlingen

1.622.230

I alt

153.147
1.622.230

66.500

66.500

Det Nationale Fotomuseum

387.430

387.430

Musik- og Teatersamlingen

255.438

255.438

Orientalsk og judaistisk samling

25.114

25.114

Dansk Folkemindesamling

131.696

131.696

Fagdelte anskaffelser

277.810

134.879

E-tidsskrifter, bøger, databaser

412.689
838.684

Bevaringsaktiviteter, fælles
Universitetsbiblioteksopgaven
Humaniora

39.109.663

838.684
491.896

491.896

34.306

43.275.137

3.131.769

999.399

1.335.660

361.981

1.697.641

Fælles (dansk litteratur)

254.587

Samfundsvidenskab

917.826

104.886

1.022.712

Jura

327.269

197.503

524.771

Teologi

120.862

23.319

144.181

72.790

151.655

224.445

102.775

160.056

Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab

254.587

Digitale dokumenter

262.831
39.109.663

Indbinding fælles
I alt

6.200.370

1.168.171

39.948.347
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39.109.663
34.306

34.306

1.686.044

49.002.932
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Regnskab for anskaffelser og indbinding 2013
(Bøger, tidsskrifter, digitale dokumenter m.m.)
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Personalia

Lederpersonalia
Sektionsleder, cand.scient.bibl. Christian Ulrich Lauersen, Det Samfundsvidenskabelige
Fakultetsbibliotek, udnævnt til førstebibliotekar ved Det Juridiske Fakultetsbibliotek
den 15. april 2013.
Afdelingsleder, eksportingeniør Lone
Gyldendal Stefansen, Digital Udvikling og
Formidling, udnævnt til vicenationalsamlingschef i Nationalsamlingsafdelingen den 1.
maj 2013.
Chefkonsulent Christian Ertmann-Christiansen, Digital Udvikling og Formidling,
udnævnt til afdelingsleder i Digital Udvikling og Formidling den 1. juli 2013.
Bibliotekskonsulent Bodil Koch, Københavns Universitetsbibliotek Stab, pensioneret
den 31. august 2013.
Sektionsleder Bendt Alsted, Administrationsafdelingen, overgået til tjeneste som seniorrådgiver den 1. oktober 2013.
Cand.jur. Hanne Palsøe ansat som sektions
leder i Administrationsafdelingen den 1.
oktober 2013.
Vicedirektør, nationalbibliotekschef, cand.
mag. Steen Bille Larsen, fratrådt den 31.
oktober 2013.
Cand.scient.bibl. Pernille Drost ansat som
vicedirektør og nationalbibliotekschef den 1.
november 2013.
Fakultetsbibliotekar Gitte Kolstrup, Det
Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek,
fratrådt den 31. december 2013.
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Andre personalia
Overassistent Lone A. Olesen, KUB Procesafdeling, fratrådt den 31. marts 2013.
Overassistent Charlie W. Campbell, KUB,
fratrådt den 30. april 2013.
Vagtbetjent Per Kjeldsen, Sikringsafdelingen,
fratrådt den 31. juli 2013.
Bibliotekar Connie Juul, Nationalsamlingsafdelingen, fratrådt den 31. juli 2013.
Chefkonsulent, cand.scient. & ph.d. Søren
Bertil Dorch, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, fratrådt den
30. september 2013.
Overassistent Anders Cohn, Nationalsamlingsafdelingen, afgået ved døden den 3.
september 2013.
Kontorfuldmægtig Ulla Kiertzner, Nationalsamlingsafdelingen, fratrådt den 30. september 2013.
IT-konsulent, cand.scient. Hamid Reza
Mehrabi, Digital Infrastruktur og Service,
fratrådt den 30. november 2013.
Overassistent Uffe Bergh, KUB Procesafdeling, fratrådt den 30. november 2013.
Kontorfuldmægtig Lene Kjellesbjerg, KUB
Procesafdeling, fratrådt den 30. november
2013.
Konserveringstekniker Tina Johannesen,
Bevaringsafdelingen, afgået ved døden den
10. december 2013.
Chefsekretær Lene Masia, Direktørens Stab,
fratrådt den 31. december 2013.

Det Kongelige Bibliotek og de
sociale medier
Af chefkonsulent Steen Bille Larsen
Det Kongelige Biblioteks formidling af
samlinger, opgaver, funktioner og arrangementer sker i dag helt overvejende digitalt. Det sker gennem portaler, såsom
biblioteks egen hjemmeside <www.
kb.dk> og ved at formidle gennem de
sociale medier. Sociale medier er et dynamisk område: Indhold ser hastigt dagens lys, og meget af det forsvinder hurtigt igen. Erfaringen viser, at de sociale
medier bidrager til, at formidlingen kan
nå meget længere ud og ramme helt nye
kredse af brugere. I lighed med de fleste
andre institutioner er Det Kongelige
Bibliotek at finde på de sociale medier.
Det Kongelige Bibliotek har valgt en
differentieret politik over for de sociale
medier med en indarbejdet politik over
for nogle medier og mere eksperimenterende over for andre.
Facebook
Det Kongelige Biblioteks anvendelse
af Facebook hører til den førstnævnte
kategori. Det Kongelige Bibliotek
formidler via 11 officielle kanaler på
Facebook, nemlig en fælles kanal samt
fem for biblioteksfunktionerne og fem
for kulturarrangementerne.
Det Kongelige Biblioteks fælles
Facebook-side
Den fælles kanal Det Kongelige Bibliotek,
<www.facebook.com/DetKongeligeBibliotek> formidler oplysninger af generel karakter om åbningstider og større

arrangementer. Der præsenteres eksempler fra samlingerne og berettes om
emner med relevans for samlingerne, i
2013 f.eks.Valentins Dag. Der sker en
systematisk forskningsbaseret formidling
af samlingerne, f.eks. via Ugens Skat,
hvor genstande i Det Kongelige Biblioteks skatteudstilling formidles til et
bredt publikum. Et særligt afsnit, Noter,
giver fif til, hvorledes man kan lette sin
litteratur- og informationssøgning. For
denne side og de øvrige Facebook-sider
gælder, at bibliotekets Facebook-sider
er offentlige, hvilket vil sige, at man kan
benytte dem uden selv at være medlem
af Facebook.1
Biblioteksfaglige Facebook-sider
Af de fem biblioteksfaglige Facebooksider er Reading Room West den ældste.
Den formidler information rettet til
forskere, altså Læsesal Vests kernebrugergruppe, med information om f.eks.
nye håndbøger. Den anden side, Dansk
Folkemindesamling, er en netværksside,
som samler den store gruppe af interesserede i emnerne inden for immateriel
kulturarv og er bindeled til Dansk Folkemindesamlings web-sider. De sidste
tre biblioteksfaglige Facebook-sider er
KUB-Nord, KUBIS Samf og KUBIS
Hum. De er rettet til brugerne af de tre
fakultetsbiblioteker, henholdsvis Det
Natur- og Sundhedsvidenskabelige, Det
Samfundsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultetsbibliotek.
Facebook-sider om
kulturarrangementer
Fire af de fem Facebook-sider vedrørende kulturarrangementer er direkte
1

Eneste undtagelse er Reading Room West.
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rettet til målgrupper, som interesserer
sig for et specielt emne. Det gælder
StudentsOnly!, Musik i Diamanten, Det
Nationale Fotomuseum og International
Forfatterscene. Den femte, Den Sorte
Diamant <www.facebook.com/
sortediamant>, er en fælles side for aktiviteter i og omkring bygningen. Udover
annoncering af større arrangementer og
arrangementsserier gives generel information om, hvad man kan opleve i Den
Sorte Diamant. Fokus er på det bredere
kultur- og arkitekturinteresserede publikum i som uden for København.
YouTube
YouTube anvendes som kulturformidlingsplatform for levende billeder om
samlinger, funktioner og kulturaktiviteter. Biblioteket har sin egen kanal,
Det Kongelige Bibliotek <www.youtube.
com/user/kongeligebibliotek>, med
eget oversigtsbillede og præsentation
af 68 videoer, som dækker de fleste af
bibliotekets funktioner, såsom præsentation af bibliotekets ”skatte” (f.eks. Jyske
Lov og Inka-Krøniken) og optagelser
fra Dronningesalen (f.eks. Internationale
forfatterscene og overrækkelse af H.O.
Lange-prisen). De fleste videoer er på
dansk, nogle er på engelsk, og nogle er
med engelske undertekster.
Wikipedia
På grund af Wikipedias store udbredelse
og popularitet anvendes dette medie
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også som kanal til formidling af samlinger, funktioner og kulturaktiviteter.
I henhold til dansk Wikipedias politik
må brugerne ikke bidrage med artikler
om sig selv eller sin institution, men
man kan f.eks. bidrage med artikler om
samlinger og aktiviteter af betydning
for kulturarven. Biblioteket opfordrer
medarbejderne til dette, især når det
gælder værker, som foreligger digitalt,
f.eks. digitaliseret kulturarvsmateriale.
Bibliotekets seneste indsats på Wikipedia var projektet Wikipedian in residence
i 2012, hvor 25 medarbejdere bidrog
med 39 artikler i Wikipedia.2 Internationalt har Nationalbibliotekssektionen
i IFLA (The International Federation
of Library Associations and Institutions) indgået en aftale med engelsk
Wikipedia om at oprette officielle sider
for alle verdens nationalbiblioteker.
Det Kongelige Bibliotek har en faglig
interesse i at bidrage til, at indholdet
på Wikipedia er korrekt, ajourført, og
at digitale samlinger også formidles ad
denne vej. Bibliotekets officielle side er
Royal Library, Denmark <en.wikipedia.
org/wiki/Royal_Library,_Denmark>
De 39 artikler, som var resultatet af
projektet Wikipedian in residence, bringes
i listen over publikationer.
2 Steen Bille Larsen: ”Wikipedian in residence på
Det Kongelige Bibliotek”, Det Kongelige Biblioteks
Årsberetning 2012, side 92-93.

lerne til en yderligere uddybning af dette
kafkaske drama.

Kunstforeningens første arrangement
efter generalforsamlingen 2012 var det
traditionsrige julebesøg på Louisiana. Over
30 medlemmer mødte op for at se udstillingen Selvportræt, ansigt til ansigt med
en perlerække af kunstens store, moderne
klassikere. Efterfølgende spiste vi hos Bolettes Gæstebud, hvor vi ønskede hinanden
glædelig jul.

Også næste arrangement var populært: En
lørdag på Amager. Først besøgte vi det nyrenoverede udstillingssted Kastrupgård, hvor vi
så træsnit, tegninger og skulpturer af Søren
Bjælde.Vi så også den permanente udstilling
med blandt andre Theodor Philipsen, den
første danske impressionist. Efter Kastrupgård gik turen til Den Blå Planet – som det
første hold på rundvisning. Desværre var
lyset slukket i det kæmpestore bassin, det
klagede vi over og fik i stedet tilsendt 25 nye
billetter – det var flot!

Af formand for Kunstforeningen, Sten Tulinius

Den 17. januar fik vi besøg af kunstneren
Yvonne Gerner, der udstillede sine værker
på Nørre Allé. Kunstneren fortalte om sine
billeder, om deres tilblivelse og udtryk. Hun
arbejder med en speciel koldnålsteknik,
hvori lim indgår. Hun er dansk, men bor i
Riga, Letland, og inviterede os i øvrigt til at
besøge de baltiske lande, gerne med hende
selv som guide.
I november/december havde vi en spændende udstilling på Det Kongelige Bibliotek med malere fra kunstnerkollektivet i
Classensgade. Her skal blot nævnes enkelte
som Simon Grimm, Jørgen Teik Hansen,
Søren Ankerfeldt og Pernille Kløvedal.
Vi fik mulighed for at få deres værker i
store formater i en paralleludstilling på Det
Humanistiske Fakultetsbibliotek. I et stort
arrangement med sangerinden Christine
Marstrand, Lyden af maleri, indgik billederne
i et koncertkoncept. Christine Marstrand fik
på en virkelig spændende måde inddraget
samspillet mellem musikken og billedkunsten, mens Kristian Buhl-Mortensen akkompagnerede på guitar.
Den 3. marts var vi i teater Republique i et
samarbejde med Hillerød Kommunes kunstforening. 50 mødte op til en spændende
opsætning af Kafkas Processen. Efter forestillingen mødte vi scenografen og skuespil-

Den 4. maj tog bibliotekar Jette Mazanti en
gruppe medlemmer med på Ordrupgård for
at se udstillingen Mary Cassatt, fransk amerikansk impressionist på papir. Hun regnes for
sin generations mest betydningsfulde amerikanske kunstner. På Ordrupgård var der
også mulighed for at se arkitekt Finn Juhls
hus. Arrangementet sluttede med frokost på
Bakken.
Fra den 29. maj til den 3. juni tog Kunstforeningen til Paris.Vi kom til at bo på hotel
Belta, som vi også boede på ved sidste Paristur i 1998. Nu er kvarteret ved Saint-Martin-kanalen helt “in”. Det minder lidt om
Christianshavn – stemningsfuldt med caféer,
restauranter og barer. Her ligger “Hôtel du
Nord” kendt fra filmen af samme navn. Her
ligger sluse ved sluse på vejen til la Vilette, en
tur der var med i programmet.Vi nød byens
tilbud af udstillinger, koncerter og operaer
og sluttede med en middag på en af Paris’
gode bistroer.
Den 25. juni var Kunstforeningens medlemmer i stort antal samlet på Københavns
Sandskulpturfestival i Havnegade. Instruktøren
Martin Tulinius viste rundt, og temaet i år
var myter og sagn. 17 smukke skulpturer
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Kunstforeningen var så heldig
at opleve premiere-rundvisningen i nybyggede ”Den Blå
Planet”

skabt af 30 skulptører. Martins begejstring
for emnet smittede af på os, og vi fik en
dejlig eftermiddag ud af det.
5. august var vi traditionen tro i Grønnegårdsteateret og så Molières Fruentimmerskolen. Det
blev en rigtig god oplevelse med den fremragende Olaf Johannesen som Arnolphe i sit
dobbeltspil med vennen Horace i kampen
om den purunge Agnès.
Vort sidste arrangement, rejsen til Istanbul,
måtte vi desværre aflyse.Vi har de sidste tre
år rejst på kanten af krige, først Syrien, så
Georgien og Armenien. De mange optøjer
i foråret i Istanbul var nok en medvirkende
årsag til, at ikke flere meldte sig.Vi håber at
kunne gennemføre turen senere.

135

Der har i den forløbne sæson været udstillet
følgende:
• På Diamanten: Kunstnergruppen fra
Classensgade, Rune Kurdahl, Hans
Meyer Petersen, Carsten Breum og
Simon Simonsen.
• På Nørre Allé: Ann Susan, Galleri Prospekt.
• På Det Humanistiske Fakultetsbibliotek:
Kunstnergruppen fra Classensgade i
store formater.

Af formand for Personaleforeningen, Heidi
Barksdale

overraskelse, da det viste sig, at et af de tilstedeværende medlemmer havde en statistrolle
i filmen.

Årets første arrangement var generalforsam
lingen, som blev afholdt den 6. februar
2013. Her havde vi fornøjelse af forhenværende forskningsbibliotekar Jesper Düring
Jørgensen, der underholdt med fortællinger
om “Det er løgn! Forskerfusk og forfalskninger” – en udstilling han havde tilrettelagt.
Efterfølgende var der fællesspisning, hvor
vi nød godt af vagtbetjent Hanne Heegaard
Stidsens kulinariske evner.

I juni måned afholdt vi traditionen tro den
årlige skovtursdag, og turen gik denne gang
til Andelslandsbyen Nyvang og Dragsholm
Slot.Vi nød nogle meget spændende og
underholdende rundvisninger samt en frokostbuffet i Nyvang, inden turen gik videre
til Dragsholm. På slottet fik vi endnu en
rundvisning med nogle spændende historier,
og efterfølgende var der mulighed for en
kop kaffe og kage på terrassen.

Den 30. maj havde vi besøg fra Det Informationsvidenskabelige Akademi – Martin
Dyrbye, forsker i blandt andet bibliotekshistorie, som bød på foredrag og filmfremvisning under titlen “Levende biblioteksbilleder”. Han fremviste de tre ældste danske
biblioteksfilm, hvoraf den første er helt
tilbage fra 1922. Aftenen bød på en uventet

I september var vi på rundvisning i Sankt
Petri Kirke og dennes gravkapeller. Gravkapellerne med de smukke sarkofager og
smedejernslåger samt urtegården var absolut
seværdige.
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Personaleforeningen

Den 28. oktober havde vi planlagt en Ghosttour – guidet spøgelsesvandring i København.

Velfortjent frokostpause i
Andelsforeningen Nyvang syd
for Holbæk.
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På turen til Dragsholm Slot var
vejret i allerhøjeste grad med
Personaleforeningen, og det
var den helt rette tid på året,
eftersom parkens smukke 150
år gamle rhododendron stod i
fuldt flor.

Der blev imidlertid varslet kraftig storm om
eftermiddagen og aftenen, så vi valgte at
aflyse turen denne gang. Det viste sig at være
en god idé! Vi forventer at gennemføre turen
på et senere tidspunkt i stedet.
Den 22. november afholdt vi årets julearrangement, denne gang i form af en ølsmagning
med foredrag ved ølbrygger Lex Telvig.
Han introducerede os til seks forskellige øl
og fortalte om øllets historie, de forskellige
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glastyper, samt hvilken betydning det har for
øl og ikke mindst øllets smag, at den serveres
ved rette temperatur. Efterfølgende var der
julebuffet fra Buffetkompagniet. Der var
rigtig flot tilslutning til arrangementet, stemningen var god, og alle havde en god aften.
I slutningen af 2013 blev der oprettet en
Facebook-gruppe for Personaleforeningen,
som fortsat er under udvikling.

Noter

2013

2012

PUBLIKUMSBETJENINGEN
ALMENE TJENESTER
Åbningstider
Nørre Allé, timer pr. uge.......................................................................

76

76

Slotsholmen, timer pr. uge....................................................................

67

68

Amager, timer pr. uge.............................................................................

62

62

82

82

84

*)

Nørre Allé................................................................................................

410.859

452.859

Slotsholmen.............................................................................................

350.471

397.240

Amager.....................................................................................................

251.092

226.292

Gothersgade............................................................................................

209.560

228.701

149.080

*)

1.371.062

1.305.092

REX, bibliotekets egne bibliografiske poster.....................................

4.090.382

4.025.271

Eksterne biblioteker i REX...................................................................

3.670.259

3.752.601

Bibliografier i REX..................................................................................

413.906

389.070

Gothersgade, timer pr. uge...................................................................
Studiestræde, timer pr. uge...................................................................

1)

Besøgende på betjeningsstederne, antal personer

Studiestræde............................................................................................

1)

Besøgende i alt.....................................................................
REX: Bestand af bibliografiske data

REX-Web.................................................................................................

358.042

358.042

REX i alt...............................................................................

8.532.589

8.524.984

REX, vært for eksterne biblioteker....................................

40

40

4.940.906
59.918.358

4.357.779
23.626.330

Benyttelse af bibliotekets website
Antal besøg..............................................................................................
Antal sider vist........................................................................................
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Statistikken omfatter Det Kongelige Bibliotek. Nationalbibliotek og København Universitetsbibliotek.			
Anmærkning: Det Kongelige
Biblioteks statistik følger retningslinjerne i Biblioteksstyrelsens vejledning ”Vejledning om
Indberetning af Statistik for
Forskningsbiblioteker 2009”
				
Følgende symboler er anvendt i
skemaerne:
* Tal kan ifølge sagens natur
ikke forekomme		
** Tal haves ikke, da opgørelsesmåden er ændret		
*** Oplysninger foreligger ikke
1) Det Juridiske Fakultetsbibliotek i Studiestræde er først
fra 2013 et fakultetsbibliotek
under Det Kongelige Biblioteks
Universitetsbiblioteksfunktion.

Annotation: The Royal Library’s
statistics follow the guidelines in the Danish Library
Agency’s publication ”Guidelines for the reporting of
statistics for research libraries
2009”
The following symbols are used:
* Figures cannot in the nature
of things occcur
** Figures not available as the
method of counting has been
altered
*** No information available
1) In 2013 the Faculty of
Law Library in Studiestræde
became a faculty library under
The Royal Library’s University
Library function.

S TATIS TIC S

The statistics comprise The
Royal Library. National Library
and University of Copenhagen
Library.

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

USER SERVICES
GENERAL SERVICE
Opening hours
76

78

................................................................ Nørre Allé, hours per week

68

68

..............................................................Slotsholmen, hours per week

62

73

...................................................................... Amager, hours per week

82

84

*)

*)

............................................................ Gothersgade, hours per week
1)

............................................................ Studiestræde, hours per week
Visitors at the locations, number of people

448.698

380.554

............................................................................................... Nørre Allé

340.256

314.042

............................................................................................ Slotsholmen

234.055

199.039

.................................................................................................... Amager

158.172

155.715

*)

*)

1.181.181

1.049.350

.................................................... Total number of visitors

4.056.473

3.959.157

.................................. REX, the library's own bibliographic records

3.586.813

3.372.322

..................................................................... External libraries in REX

380.141

370.376

........................................................................... Bibliographies in REX

........................................................................................... Gothersgade
1)

...........................................................................................Studiestræde
REX: Number of bibliographic records

358.042

358.042

................................................................................................ REX-Web

8.381.469

8.059.897

............................................................................ REX total

44

45

......................................... REX, host to external libraries

4.085.564
27.090.877

4.337.122
36.681.584

.................................................................................... Number of visits
......................................................................Number of pages shown

Usage of the library's website
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2013

2012

Aktive lånere i REX i indeværende år................................................

33.965

33.681

Antal indlogninger via Fjernadgang.....................................................
Crowdsourcing i Danmark set fra Luften
(antal metadatarettelser).......................................................................

796.834

803.088

228.447

35.920

Antal aktive brugere i brugerbasen....................................................

56.567

***)

Rekvisitioner til ekspedition i samlingerne........................................

348.752

338.245

Bestillinger på danske bøger, som biblioteket ikke havde...............

5

8

27.898

29.089

Søgninger i bibliografiske webdatabaser på biblioteket..................

2.379.454

1.918.698

Søgninger i fakta-webdatabaser på biblioteket.................................

3.445.130

2.715.618

Søgninger i webbaser på biblioteket i alt..........................

5.824.584

4.634.316

Hjemlån, direkte til låner......................................................................

195.997

182.197

Udlån effektueret som kopi, selvkopiering og bestilte kopier.......

68.523

64.829

- af bibliotekets egne digitaliserede materialer...............................

3.346.549

2.611.825

- af licensressourcer.............................................................................

5.937.440

4.777.704

- institutter under Københavns Universitet ...................................

32.211

29.011

- andre forskningsinstitutioner...........................................................

4.095

5.245

Indlån, direkte til låner...........................................................................

39.427

36.789

Interurbane udlån...................................................................................

68.247

66.248

Udlån effektueret som kopi via interurbanlån..................................

8.368

7.543

Læsesalslån...............................................................................................

81.142

95.160

Læsesalslån effektueret som kopi, inkl. selvkopiering......................

27.289

32.538

Udlån i alt, eksklusive fornyelser........................................

9.809.288

7.909.089

- heraf postforsendte direkte lån
Postforsendes mod gebyr....................................................................

265

370

Noter

PUBLIKUMSBETJENINGEN
DOKUMENTLEVERING
Antal lånere

Behandling af rekvisitioner i magasiner
(antal rekvisitioner)

Registrering i REX som led i edb-udlån
Antal værker beholdningsregistreret i REX inden udlån................
Søgninger i webbaser (medregnes ikke som udlån)

Udlån, fordelt på udleveringsfunktioner
(antal fysiske enheder)

Elektroniske udlån, direkte til låner....................................................

Institutionslån, direkte lån
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2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

USER SERVICES
DOCUMENT DELIVERY
Number of borrowers
35.702

37.072

............................................. Active borrowers in Rex current year

675.926

568.601

*)

*)

............................................... Number of log-ins via remote access
Crowdsourcing in Denmark Seen from the Air
.................................................... (number of metadata corrections)

***)

***)

................................................ Number of active users in user base
Handling requests from stacks
(number of requests)

346.330

339.004

....................................Requests for materials from the collections

5

8

................ Requests for Danish books not available in the library
Registration in REX as part of loans through
the library system

23.830

22.056

.................Number of documents barcoded in REX before loans

2.113.386

1.749.775

................. Searches in bibliographic web databases in the library

2.121.525

1.092.589

................................Searches in facts web databases in the library

2.125.425

2.842.364

..... Total number of searches in webbases in the library

Searches in webbases (not counted as loans)

Loans, distributed on issuing functions
(number of physical units)
183.374

175.446

............................ Loans, direct lending for use outside the library

55.214

72.479

...........Loans effected as copy, self copying and requested copies
Electronic loans, direct lending

2.047.970

2.385.178

......................................... - of the library's own digitised materials

4.063.825

3.653.033

.......................................................................... - of license resources
Direct loans to institutions

31.164

31.291

.......................... - institutes under the University of Copenhagen

5.155

6.311

.............................................................. - other research institutions

39.653

22.856

...........................Loans from other libraries, directly to borrower

77.840

77.389

................................................................................... Interlibrary loans

10.772

11.708

...................................Loans effected as copy via interlibrary loans

99.444

108.865

.............................................................................. Reading room loans

23.717

67.129

................. Reading room loans effected as copy, incl. self copying

6.638.128

7.014.329

...............................Total number of loans, excl. renewals

348

553

- of which loans sent by post
...................................................................... Sent by post at a charge
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2013

2012

Indlån fra danske biblioteker................................................................

27.265

25.166

- heraf fra danske folkebiblioteker.....................................................

3.036

2.686

Noter

PUBLIKUMSBETJENINGEN
DOKUMENTLEVERING
Indlån fra andre biblioteker
(antal fysiske enheder og kopier)

- heraf fra danske forskningsbiblioteker...........................................

24.229

22.480

Indlån fra nordiske biblioteker.............................................................

3.741

3.779

Indlån fra øvrige udenlandske biblioteker..........................................

7.841

7.320

Indlån fra kilder, der ikke er biblioteker............................................

580

524

Indlån i alt............................................................................

39.427

36.789

Fotokopier på papir
(antal ark)
Fremstilllet i udlånsskranker/læsesale m.v.
eller ved selvkopiering...........................................................................

799.981

823.296

Fremstillet i forbindelse med interurbanlån......................................
Fotokopier i alt

77.846
877.827

72.875
896.171
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2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

USER SERVICES
DOCUMENT DELIVERY
ILL from other libraries
(number of physical units and copies)
26.741

16.236

................................................................ Loans from Danish libraries

3.007

2.221

........................................... - of which from Danish public libraries

23.734

14.015

...................................... - of which from Danish research libraries

5.114

2.120

................................................................Loans from Nordic libraries

7.164

4.227

.....................................................Loans from other foreign libraries

634

273

......................................................... Loans from non-library sources

39.653

22.856

........................................................ Total number of loans

612.342

947.627

Photocopies on paper
(number of sheets)
Produced at circulation desks/reading rooms
...........................................................................etc. or by self-copying

87.142
699.484

90.116
1.037.743

............................. Produced in connection with interlibrary loans
............................................ Total number of photocopies
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Noter

2013

2012

PUBLIKUMSBETJENINGEN
INFORMATIONS- OG DOKUMENTATIONSYDELSER
Samling på åbne hylder (antal hyldemeter)................................

11.081

10.935

Antal tidsskrifttitler på åbne hylder..................................

680

722

Antal læse- og studiepladser
- på Nørre Allé......................................................................................

489

489

- på Slotsholmen, Læsesal Vest............................................................

165

165

- på Slotsholmen, Læsesal Øst og Nord og E Vest.........................

314

314

- i Centerlæsesale og på læsepladser i samlingerne.......................

58

56

- på Slotsholmen, øvrige......................................................................

176

176

- på Amager............................................................................................

578

554

267

252

- i Gothersgade......................................................................................

1)

- i Studiestræde.....................................................................................

441

*)

I alt pladser på læsesale og i centre...................................

2.488

2.006

- på Læsesal Vest....................................................................................

19.026

20.717

- i Centerlæsesale og på læsepladser i samlingerne.......................
I alt gæster på Nationalbibliotekets læsesale, i centre
og samlinger.........................................................................

3.663

3.238

22.689

23.955

Antal mundtlige forespørgsler inkl. e-mail/telefon...........................

257.825

194.147

Antal besvarede referenceopgaver......................................................

6.591

4.644

635
6.919

528
6.563

Antal læsesalsgæster i Nationalbiblioteket på
Slotsholmen (læsesale, centre og afdelinger)

Informations- og dokumentationsopgaver

Brugerundervisning
Antal lektioner........................................................................................
Antal deltagere........................................................................................

2)
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1) Tallet for læsepladser i
Gothersgade for 2012 var
forkert i åreberetningen for det
år. Tallene for 2011 og 2013
er korrekte. Der er indrettet 15
ekstra læsepladser i Gothersgade 2013
2) Til og med 2012 er tallet
opgjort i timer. 2013 er opgjort
i lektioner à 45 min. Tallet for
2013 svarer til 476 klokketimer.

2) Up to and including 2012
the figure is counted in hours.
2013 is counted in lessons of
45 min. The figure for 2013 is
the equivalent of 476 hours.

S TATIS TIC S

1) The figure for study seats
at Gothersgade for 2012 was
incorrect in the annual report of
that year. The figures for 2011
and 2013 are correct. 15 extra
study seats have been established at Gothersgade in 2013

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

USER SERVICES
INFORMATION AND DOCUMENTATION SERVICES
10.769

10.925

......... Collection on open shelves (number of shelf meters)

772

898

................... Number of periodical titles on open shelves

491

491

...................................................................................... - at Nørre Allé

165

165

............................................ - at Slotsholmen, Reading Room West

245

245

.... - at Slotsholmen, Reading Room East and North and E West

85

79

... - in Centre reading rooms and study seats in the collections

176

158

...................................................................... - at Slotsholmen, others

554

534

252

252

Number of reading room seats and study seats

............................................................................................ - at Amager
1)

.................................................................................. - at Gothersgade

*)

*)

.................................................................................. - at Studiestræde

1.968

1.924

. Total number of seats in reading rooms and in centres
Number of reading room guests in The National
Library at Slotsholmen (reading rooms, centres and
departments)

21.179

20.924

.........................................................................in Reading Room West

4.478

5.692

25.657

26.616

...in Centre reading rooms and at study seats in the collections
Total number of guests in The National Library’s
........................reading rooms, in centres and collections

164.061

157.064

.................................Number of orbal enquiries incl. e-mail/phone

5.204

4.057

........................................ Number of reference requests answered

Information and documentation requests

User instruction
353
3.856

386
3.271

2)
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................................................................................Number of lessons
........................................................................Number of participants

Noter

2013

2012

KONVENTIONELLE MATERIALETYPER
BESTAND – FORDELT PÅ MATERIALEKATEGORIER
Bestand i fysiske enheder
Bøger og seriepublikationer.................................................................

6.278.949

6.118.047

Manuskripter og arkiver........................................................................

178.428

175.808

Musikalier.................................................................................................

311.934

310.930

Mikroformer............................................................................................

205.620

205.590

AV-dokumenter.......................................................................................

81.571

81.184

Grafiske dokumenter.............................................................................

18.953.125

18.527.015

Kartografiske dokumenter....................................................................

328.286

326.223

Elektroniske dokumenter i fysisk form..............................................

13.568

13.200

Andre biblioteksmaterialer...................................................................

679

679

Fysiske enheder i alt, katalogiserede materialer..............

26.352.160

25.758.676

7.657.211

7.550.795

34.009.371

33.309.471

Bøger og seriepublikationer.................................................................

158.879

159.052

Manuskripter og arkiver........................................................................

9.115

8.725

Musikalier.................................................................................................

2.529

3.720

Mikroformer............................................................................................

1.442

1.845

AV-dokumenter og elektroniske dokumenter..................................

912

828

Grafiske og kartografiske dokumenter..............................................

15.435

15.055

Materiale, som ikke katalogiseres
Fysiske enheder i alt
Bestand i hyldemeter

Andre biblioteksmaterialer...................................................................

11

11

Hyldemeter i alt, katalogiserede materialer.....................

188.323

189.235

7.549
195.872

6.982
196.217

Materiale, som ikke katalogiseres........................................................
Hyldemeter i alt..................................................................

1)
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1) Faldet i hyldemeter 2013
skyldes nyopmålinger i Nationalbibliotekets samlinger.

S TATIS TIC S

1) The decrease in shelf metres
2013 is due to new calculations in the National Library’s
collections.

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

CONVENTIONAL MATERIAL TYPES
STOCK – DISTRIBUTED ON PHYSICAL CATEGORIES
Stock in physical units
6.177.019

6.050.545

..............................................................Books and serial publications

173.215

171.803

..................................................................... Manuscripts and archives

290.058

289.096

........................................................................................................ Music

204.590

204.546

............................................................................................. Microforms

80.407

77.718

........................................................................................ AV-documents

18.307.819

17.921.644

...............................................................................Graphic documents

325.598

299.703

..................................................................... Cartographic documents

12.988

17.791

............................................. Electronic documents in physical form

679

583

.....................................................................Other library documents

25.572.373

25.033.429

.................Physical units in total, catalogued documents

7.454.333

7.340.356

.......................................Documents that are not to be catalogued

33.026.706

32.373.785

...................................................... Physical unities in total
Stock in shelf metres

161.947

157.873

..............................................................Books and serial publications

8.687

8.654

..................................................................... Manuscripts and archives

3.714

3.699

........................................................................................................ Music

1.707

1.154

............................................................................................. Microforms

794

779

........................................AV-documents and electronic documents

14.861

14.561

............................................... Graphic and cartographic documents

6

2

.....................................................................Other library documents

191.716

186.722

.................. Shelf metres in total, catalogued documents

6.888
198.604

6.784
193.506

1)
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.......................................Documents that are not to be catalogued
.......................................................... Shelf metres in total

Noter

2013

2012

KONVENTIONELLE MATERIALETYPER
TILVÆKST (BRUTTOTILVÆKST) – FORDELT PÅ MATERIALEKATEGORIER
Bruttoanskaffelse
(antal fysiske enheder)
Bøger og seriepublikationer.................................................................

44.345

52.508

Manuskripter og arkiver ......................................................................

2.620

2.593

984

636

32

41

Musikalier.................................................................................................

1)

Mikroformer............................................................................................
AV-dokumenter.......................................................................................

2)

456

3.423

Grafiske dokumenter.............................................................................

3)

426.120

216.660

Kartografiske dokumenter....................................................................

2.063

625

Digitale dokumenter..............................................................................

381

212

Andre biblioteksmaterialer...................................................................

0

625

Fysiske enheder i alt, registrerede materialer..................

477.001

277.323

Materiale, som ikke katalogiseres........................................................
Fysiske enheder i alt............................................................

106.416
583.417

102.272
379.595
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1) Stigning i bruttoanskaffelser
af musikalier afspejler ajourføring og opsamling af ældre
pligtaflevering.
2) Stigning i AV-dokumenter
2010 afspejler, at Det Kongelige Bibliotek har indlemmet
Arnvid Meyers jazzsamling.
3) Stigningen i antal grafiske
dokumenter 2013 skyldes
væsentligst modtagelsen af
417.578 luftfotonegativer fra fa.
Cowi/Geoplan.

2) Increase in AV-documents
2010 reflects that The Royal
Library has incorporated Arnvid
Meyer’s jazz collection.
3) Increase in number of graphic documents 2013 is mainly
due to receiving 417,578 aerial
photographs from the firm
Cowi/Geoplan.

S TATIS TIC S

1) Increase in gross acquisitions
of music reflects updating and
catching up with legal deposit
from earlier years.

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

CONVENTIONAL MATERIAL TYPES
ADDITIONS (GROSS) – DISTRIBUTED ON MATERIAL CATEGORIES
Gross acqusition
(number of physical units)
48.040

54.794

1.412

898

912

441

48

355

..............................................................Books and serial publications
..................................................................... Manuscripts and archives
1)

........................................................................................................ Music
............................................................................................. Microforms

2.818

40.860

2)

........................................................................................ AV-documents

386.175

40.185

3)

...............................................................................Graphic documents

27.722

2.300

..................................................................... Cartographic documents

108

40

..................................................................................Digital documents

678

694

........................................................................ Other library materials

467.913

140.567

.....................Physical units in total, registered materials

114.077
581.990

117.713
258.280

.......................................Documents that are not to be catalogued
......................................................... Physical units in total
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2013

2012

ELEKTRONISKE VÆRKER
BESTAND – FORDELT PÅ MATERIALEKATEGORIER
Pligtafleveringsserveren (antal titler)
Elektroniske seriepublikationer...........................................................

1.497

1.497

Digitale tekstdokumenter.....................................................................

9.460

9.460

Pligtafleveringsserveren i alt..............................................

10.957

10.957

KBs egne digitaliserede værker (antal titler)
Elektroniske seriepublikationer...........................................................

1)

54

42

Digitale tekstdokumenter, e-bøger......................................................

2)

14.749

20.669

Digitale tekstdokumenter, e-noder.....................................................

19.436

***)

Digitale tekstdokumenter, e-musiksmåtryk.......................................

0

***)

Digitale tekstdokumenter, e-småtryk.................................................

3.837

3.402

Digitale tekstdokumenter, e-manuskripter i codex-form...............

450

13.538

Digitale tekstdokumenter, e-manuskr., enkeltblads/fåblads-...........
Digitale AV-dokumenter, e-fotos og e-billeder
(portrætter, andre billeder)..................................................................

17.208

***)

183.614

353.871

Digitale AV-dokumenter, e-luftfotos....................................................

246.906

***)

Digitale AV-dokumenter, e-film (levende billeder)............................

0

***)

Digitale AV-dokumenter, e-multimedie...............................................

0

***)

Digitale AV-dokumenter, e-kortmateriale...........................................

28.273

***)

27

27

7

7

514.561

371.468

2)

Digitale AV-dokumenter, lyd..................................................................
Bibliografiske baser og faktabaser.......................................................

3)

KBs egne digitaliserede værker i alt..................................
Licensressourcer (antal titler)
Elektroniske seriepublikationer...........................................................

38.308

35.321

Digitale tekstdokumenter.....................................................................

526.567

449.851

Digitale AV-dokumenter........................................................................

0

0

Bibliografiske baser og faktabaser.......................................................

1.513

1.419

Licensressourcer i alt..........................................................
Bestand af elektroniske værker i alt (antal titler)..................

566.388
1.091.906

506.672
889.097
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1) Omfatter: tidsskrift.dk (19
titler), Det Virtuelle Musikbibliotek
(18 titler), WW1 i Europeanaprojekt (10 titler) samt følgende
syv enkelttidsskrifttitler oplagt på
bibliotekets egne servere: ”Illustreret Tidende” årgang 1859-1924,
”Klingen” årgang 1917-20, ”Clarté” årgang 1926-27 (komplet),
”Kritisk Revy” årgang 1926-28
(udvalg), ”Bogens Verden” årgang
1994-, ”Vejen frem” årgang
1943-45 (ufuldstændig), ”Theses
and other publications of the University of Copenhagen”.
2) Differentieringen i materialetyper er først for alvor gennemført
fra 2013. Tallet for e-bøger rummer frem til og med 2012 også
de andre typer af digitale tekstdokumenter (e-noder og tildels
e-småtryk, e-manuskripter (codex
og enkelt-/fåblads). Tallet for Digitale AV-dokumenter rummer frem
til og med 2012 også tallene for
de andre digitale AV-dokumenter
(e-luftfotos, e-kortmateriale).
3) Der lå 2011ff. 7 baser på
Det Kongelige Biblioteks servere:
Dansk Juridisk Bibliografi 198898 og 1999-2005., Dansk Musikfortegnelse 1899-1930, Dansk
Sociologisk Bibliografi 1987-1995
og 1996-2004, Dansk Historisk
Bibliografi, Håndskriftafdelingens
brevbase, Håndskrifterhvervelser,
Manju-samling. For 2010 var
det de nævnte samt følgende 5:
Biblioteca Teubneriana, L’Encyclopédie Diderot, Goldsmith-Kress
Library of Economic Literature,
Voltaire electronique og Library
of Latin texts. For 2009 var det
de nævnte 7 samt følgende 16
baser på Det Kongelige Biblioteks
egne servere: Biblioteca Teuberiana; Dansk-fransk, fransk-dansk
ordbog; Dansk-juridisk bibliografi 1981-1987; L’Encyclopédie
Diderot; Goldsmiths’ -Kress Library
of Economic Literature; Grønlands
topografiske kortværk; Interactive
haematology imagebank; Kraks
fonde og legater; Library of Latin
texts; Nudansk med etymologi;
Politikens retskrivnings- og betydningsordbog; Politikens store ordbog; Thesaurus Lingvae Graecae;
Voltaire electronique; Crossfire;
Scifinder Scholar. De udgåede bibliografier/databaser findes tildels
i form af digitale bibliografier i
fysisk form (cdrom, dvd) i referencesamlingen på Slotsholmen.

3) There were 2011ff. 7 bases
on The Royal Library’s servers:
Dansk Juridisk Bibliografi 1988-98
and 1999-2005., Dansk Musikfortegnelse 1899-1930, Dansk
Sociologisk Bibliografi 1987-1995
and 1996-2004, Dansk Historisk
Bibliografi, Håndskriftafdelingens
brevbase, Håndskrifterhvervelser,
Manju-samling. For 2010 the
following 5 were added: Biblioteca Teubneriana, L’Encyclopédie
Diderot, Goldsmith-Kress Library of
Economic Literature, Voltaire electronique and Library of Latin texts.
For 2009 the last mentioned 7
and the following 16 bases on The
Royal Library’s own servers: Biblioteca Teuberiana; Dansk-fransk,
fransk-dansk ordbog; Danskjuridisk bibliografi 1981-1987;
L’Encyclopédie Diderot; Goldsmiths’
-Kress Library of Economic Literature; Grønlandstopografiske
kortværk; Interactive haematology imagebank; Kraks fonde og
legater; Library of Latin texts;
Nudansk med etymologi; Politikens
retskrivnings- og betydningsordbog;
Politikens store ordbog; Thesaurus
Lingvae Graecae; Voltaire electronique; Crossfire; Scifinder Scholar.
Same discontinued bibliograpies/
databases are available as digital
bibliographies in physical form
(cdrom, dvd) in the reference collection at Slotsholmen.

S TATIS TIC S

1) Comprises: tidsskrift.dk (19
titles), The Virtual Music Library
(18 titles), WW1 in the Europeana project (10 titles) as well as
the following individual periodical
titles on the library’s own servers:
“Illustreret Tidende” volume 18591924, “Klingen” volume 191720, “Clarté” volume 1926-27
(complete), “Kritisk Revy” volume
1926-28 (selection), ”Bogens Verden” volume 1994-, ”Vejen frem”
volume 1943-45 (incomplete),
“Theses and other publications of
the University of Copenhagen”.
2) The differentiation in document
types has only been completed
from 2013. The figure for e-books
comprises up to and including
2012 also the other types of digital text documents (e-music and
some e-pamphlets, e-manuscripts
(codex and single-/few sheets). The
figures for Digital AV-documents
comprise up to and including
2012 also the figures for the other
digital AV-documents (e-aerial photoes, e-map material).

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

ELEKTRONIC WORKS
STOCK – DISTRIBUTED ON MATERIAL CATEGORIES
Legal deposit server (number of titles)
1.497

1.497

...............................................................Electronic serial publications

9.460

9.460

.........................................................................Digital text documents

10.957

10.957

............................................. Legal deposit server in total

17

17

1)

...............................................................Electronic serial publications

29.582

51.294

2)

........................................................ Digital text documents, e-books

***)

***)

......................................................... Digital text documents, e-music

***)

***)

........................................... Digital text documents, e-music leaflets

***)

***)

.....................................................Digital text documents, ephemera

***)

***)

................ Digital text documents, e-manuscripts in i codex form

***)

***)

191.793

160.208

.............. Digital text documents, e-manuscripts,single/few sheets
Digital AV-documenter, e-photos and e-pictures
....................................................................(portraits, other pictures)

***)

***)

.............................................. Digital AV-documents, e-aerial photos

***)

***)

...............................Digital AV-documents, e-film (moving pictures)

***)

***)

.................................................. Digital AV-documents, e-multimedia

***)

***)

.............................................................Digital AV-documents, e-maps

27

27

...............................................................Digital AV-documents, sound

RL's inhouse digitisation (number of titles)

7

12

223.271

210.932

2)

3)

......................................... Bibliographical databases and facts bases
....................... RL's inhouse digitised documents in total
License resources (number of titles)

33.001

33.123

...............................................................Electronic serial publications

400.734

317.819

.........................................................................Digital text documents

0

0

............................................................................Digital AV-documents

1.425

1.424

......................................... Bibliographical databases and facts bases

454.871
689.099

352.367
574.256

..................................................License resources in total
........Stock of electronic documents in total (no. of titles)
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2013

2012

83

83

ELEKTRONISKE VÆRKER
BESTAND – FORDELT PÅ MATERIALEKATEGORIER
Bestand på egne servere (antal Gigabytes)
Pligtafleveringsserveren.........................................................................
KBs andre servere..................................................................................

72.722

67.284

Bestand af elektroniske værker i alt (Gigabytes)....................

72.805

67.367

- heraf samlinger til langtidsbevaring (Gigabytes)...........................

24.000

21.500

- heraf igen langtidsbevaringssamlinger, der er lagret korrekt.....

14.500

12.000

- korrektlagrede langtidsbevaringssamlinger i pct...........................

60%

56%

Nethøstning, bestand antal objekter...................................................

14.629.557.656

10.752.009.217

Nethøstning, bestand antal gigabytes..................................................

444.168

325.525

Nethøstning, antal websites..................................................................
- heraf antal websites på mere end 10 MB......................................

1.069.331
163.308

992.822
149.141

57.581

54.417

netarkivet.dk

SERIETITLER:
(KONVENTIONELLE OG ELEKTRONISKE SERIETITLER)
Bestand serietitler
Tidsskrifter...............................................................................................
Aviser........................................................................................................

370

362

Serietitler i alt.....................................................................
- heraf bestand af elektroniske serietitler........................................

57.951
38.308

54.779
35.321

152

S TATIS TIK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
STATISTIK OVER BIBLIOTEKETS YDELSER

S TATIS TIC S

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

ELEKTRONIC WORKS
STOCK – DISTRIBUTED ON MATERIAL CATEGORIES
Stock on own servers (number of gigabytes)
83

83

..............................................................................Legal deposit server

42.702

60

.................................................................................RL's other servers

42.785

143

........... Stock of electronic documents in total (gigabytes)

21.500

***)

... - of which collections for long-term preservation (gigabytes)

5.590

.. - of which again long-term pres. collections, stored correctly)

26%

................... - correctly stored long-term pres. Collection in pct.
netarkivet.dk

7.648.250.000

5.406.250.000

......................................... Net harvesting, stock number of objects

236.983

173.000

...................................... Net harvesting, stock number of gigabytes

956.824
140.633

898.137
131.736

..................................................Net harvesting, number of websites
............................ - of which no. of websites of more than 10 MB

SERIAL TITLES:
(CONVENTIONAL AND ELECTRONIC SERIAL TITLES)
Stock serial titles
53.092

50.536

............................................................................................... Periodicals

362

626

............................................................................................ Newspapers

53.454
33.002

51.162
30.144

............................................................ Serial titles in total
...................................... - of which stock of electronic serial titles
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Noter

2013

2012

BIBLIOGRAFISKE YDELSER
REGISTRERING TIL KATALOGER (antal bibliografiske poster/enheder)
Registrering til andre bibliotekers kataloger
Institutsamlinger v/ Københavns Universitet:
Registreringer i alt..................................................................................
Antal institutbiblioteker v/Københavns Universitet, hvor
Det Kongelige Bibliotek udfører registrering...................................

10.880

13.954

12

9

2) Tallet omfatter 338 pligtafleverede noder fra 2013 + 476
ældre danske noder katalogiseret i 2013.

4) Afventer indlægning i REX.

Nationalbibliografisk registrering
Dansk Periodicafortegnelse..................................................................

473

516

Dansk Kortfortegnelse (fysiske enheder)..........................................

1)

1.093

220

Dansk Musikfortegnelse........................................................................

2)

814

204

ISSN...........................................................................................................

530

559

Index Translationum...............................................................................

3.242

3.605

Dansk Periodicafortegnelse II (småtryk)............................................

562

487

ISMN.........................................................................................................

95

41

Kulturperler.............................................................................................
Registreringer i alt...............................................................

24
6.833

15
5.647

Dansk Historisk Bibliografi...................................................................

1.747

1.519

MUSICAT (RISM)....................................................................................

44

22

rilm............................................................................................................

79

125

24

292

0

0

BIBLIOGRAFISKE YDELSER
Fagbibliografisk registrering

3)

Danish Contributions to Classical Scolarship...................................
Besættelsestidsbibliografien..................................................................

1) Stigningen fra 2012 til 2013
skyldes at Nordisk Korthandel
har afleveret et eksemplar af
kortserierne 1:25 000,
1:50 000 og 1:100 000. Det
sker hvert 5 år.

3) Det har ikke været muligt
at indtaste 2012-årgangen
af Dansk Musiklitterær Bibliografi. Der sigtes i stedet på
en opsamling i form af en
2013-2014-dobbeltårgang.

BIBLIOGRAFISKE YDELSER
REGISTRERING TIL NATIONAL-, FAG- OG SPECIALBIBLIOGRAFIER
(antal bibliografiske poster/enheder)

Dansk Musiklitterær Bibliografi...........................................................
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**)

**)

Catalogue of Oriental Manuscripts (COMDC)................................

199

326

Registreringer i alt...............................................................

2.093

2.284

Retroregistreringsopgaver af katalogdata til
maskinlæsbare medier
Oplagt til REX og www i alt

32.951

22.761

4)

154

2) The figure comprises 338
legal deposit music sheets
from 2013 + 476 older Danish music sheets catalogued
in 2013.
3) It has not been possible
to key in the 2012-volume af
Dansk Musiklitterær BibliografiI,
but hopefully this will be remedied in a 2013-2014 double
volume. 4) Awaiting inputting in
REX.		
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1) The increase from 2012 to
2013 is due to Nordisk Korthandel having submitted a copy
of the map series 1:25 000,
1:50 000 and 1:100 000. This
happens every five years.

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

BIBLIOGRAPHIC SERVICES
REGISTRATION FOR CATALOGUES (number of bibliographic records/units)
Registration for other libraries' catalogues
Collections at University of Copenhagen Institutes:
11.754

7.250

15

20

.............................................................................Registrations in total
Number of libraries at University of Copenhagen Institutes,
............................. where The Royal Library carries out cataloging

BIBLIOGRAPHIC SERVICES
NATIONAL-, SUBJECT AND SPECIAL BIBLIOGRAPHIES
(number of bibliographic records/units)
Registrations for the National Bibliography
502

431

237

238

1)

...................................................................... Danish Periodicals Index
......................................................Danish Map Index (physical units)

289

63

2)

............................................................................... Danish Music Index

585

465

..........................................................................................................ISSN

3.797

3.365

.............................................................................. Index Translationum

486

550

............................................... Danish Periodicals Index (pamphlets)

69

20

.........................................................................................................ISMN

***)
5.965

***)
5.132

..................................................................................Cultural Treasures
..........................................................Registrations in total

BIBLIOGRAPHIC SERVICES
REGISTRATIONS FOR SUBJECT BIBLIOGRAPHIES
2.524

3.735

............................................................Danish Historical Bibliography

0

0

...................................................................................MUSICAT (RISM)

102

1

........................................................................................................... rilm

306

316

314

109

3)

.................................................... Bibliography of Danish Musicology
..................................Danish Contributions to Classical Scolarship

**)

**)

145

148

...............................Catalogue of Oriental Manuscripts (COMDC)

3.391

4.309

..........................................................Registrations in total

35.323

32.880

Retrospective Catalogue Conversion
.............................................. Registered for REX and www in total

4)
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............................................................... Cooperation and Resistance

Noter

2013

2012

BEVARINGSOPGAVER
BEVARINGSAFDELINGEN
FORBEDRING AF BEVARINGSTILSTANDEN
Antal enheder flyttet fra skadeskategori C/D til skadeskategori
A/B gennem konservering.....................................................................
Antal enheder flyttet fra skadeskategori C/D til skadeskategori
A/B gennem emballering.......................................................................
Antal enheder flyttet fra skadeskategori C/D til
skadeskategori A/B i alt......................................................
Antal enheder fastholdt i skadeskategori
gennem emballering...............................................................................

1.065

1.621

12.474

90.759

13.539

92.380

300.000

***)

10.379

13.733

Lommer, mapper og omslag.................................................................

6.051

8.620

Passepartoutmontering.........................................................................

5

15

Afrensning af samlinger (hyldemeter).................................................

89

10

89

407

- antal bind..............................................................................................

794

1.127

- antal blade............................................................................................
Konservering af kort/billeder/fotos
(antal kort/billeder/fotos)......................................................................

27.722

22.426

182

87

FOREBYGGENDE BEVARING
Futteraler, kassetter og æsker..............................................................

1)

AKTIV KONSERVERING:
Indbinding (antal bind)...........................................................................
Konservering af bøger...........................................................................

Nationalsamlingsafdelingen
Bind afsendt til indbinding på eksterne bogbinderier.....................

2.636

2.906

Kapslinger.................................................................................................

15.954

21.674

0

0

Bevaringskopiering
Mikroformer, prod. af biblioteket (antal fysiske enheder)..............
Mikroformer, antal optagelser (negative og positive)......................

0

0

Bevaringskopiering (substitutionsdigitalisering)................................

1.421

3.305
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1) Det lavere tal i 2010f.
skyldes, at omemballering af
enkeltnegativer i lommer blev
afsluttet 2009.Tallet i Årsberetningen 2009, side 189, lød
på 56.908. Der manglede
imidlertid 3.591 emballerede
negativer fra substitutionsdigitaliseringen.			
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1) The lower figure in 2010f.
is due to rehousing of single
negatives in envelopes being
completed in 2009. The figures
in Annual Report 2009, page
189, was 56,908. However,
3,591 rehoused negatives from
the preservation digitisation
were missing.

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

PRESERVATION TASKS
THE ROYAL LIBRARY’S BINDERY AND CONSERVATION WORKSHOP
(incl. special grants)
IMPROVEMENT OF STATE OF PRESERVATION
Number of units moved from damage category C/D to
....................................damage category A/B through conservation
Number of units moved from damage category C/D to
............................................. damage category A/B through housing
Number of units moved from damage category C/D to
........................................... damage category A/B in total
Number of units maintained in damage category
................................................................................. through envelopes

2.255

1.126

16.753

51.792

19.008

52.918

***)

***)

10.068

11.450

8.478

8.787

...................................................................... Pockets, files and folders

33

33

.........................................................................Passepartout mounting

44

515

...............................................Cleaning of collections (shelf metres)

358

8

..............................................................Binding (number of volumes)

1.791

967

........................................................................... - number of volumes

19.253

8.230

107

151

............................................................................... - number of leaves
Conservation of maps/graphic art/photographs
..................................... (number of maps/graphic art/photographs)

2.609

2.896

...................Volumes dispatched for binding at external binderies

19.432

19.993

....................................................................................................Housing

0

5

.............Microforms, prod. by the library (number physical units)

4.702

3.750

...........Microforms, number of exposures (negative and positive)

5.549

3.241

.......................................................................Preservation digitisation

PREVENTIVE CONSERVATION
1)

..................................................................Cases, cassettes and boxes

CONSERVATION:
........................................................................ Conservation of books

National Collection Department

Preservation copying
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2013

2012

KULTURFORMIDLING
Besøg, rundvisninger m.v.
Antal grupper..........................................................................................

308

- heraf grupper med udenlandske gæster..........................................

78

232
65

Antal deltagere........................................................................................

4.735

3.599

Udstillingsvirksomhed
Antal udstillinger i Rotunden og Galleriet........................................

6

7

Udstillingsgæster i Montanasalen.........................................................

51.967

***)

Udstillingsgæster i Rotunden................................................................
Samlet antal gæster i udstillinger.........................................................

1)

Antal eksponater i udstillinger.............................................................

21.174

***)

62.554

47.041

1.687

1.237

Bidrag til andre institutioners udstillinger
Antal udstillinger i øvrigt, hvortil der er
ydet bidrag...............................................................................................

26

23

Antal eksponater til andre institutioners udstillinger.....................

103

330

Arrangementer
Antal koncerter......................................................................................

44

33

Antal koncertgæster..............................................................................

8.833

8.436

Antal foredrag.........................................................................................

46

40

Antal gæster til foredrag/arrangementer...........................................

9.416

7.013

1.841

1.819

Diamantklubben (antal medlemmer).............................................

2)

Udlejning af lokaler
Dronningesalen
Antal udlejninger.....................................................................................

137

120

Antal udlejningstimer.............................................................................

1.479

1.230

1.947

1.640

455

427

Antal belægningstimer...........................................................................

3)

Mødelokaler
Antal udlejninger.....................................................................................
Antal udlejningstimer.............................................................................
Antal belægningstimer...........................................................................

3)

158

566

447

1.947

1.640
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1) For at undgå dobbelttælling
er det samlede besøgstal er
baseret et skøn, idet det antages, at en gæst ofte vil besøge
begge udstillingsområder.
2) Opgørelsesmåden er ændret
2010 for et mere retvisende tal
(antal faktiske medlemmmer).
3) Belægningstimer er det
faktiske antal udlejede timer
plus buffertimer til opstilling
og nedtagning. (Udlejnings- og
belægningstimer omfatter både
interne og eksterne arrangementer.) Beregningen af belægningstimer er revideret i 2012.

2) The counting procedure was
changed in 2010 to get a more
accurate figure (number of
actual members).
3) Occupancy hours is the
actual number of letting hours
plus buffer hours for mounting
and dismantling. (Letting and
occupancy hours comprise both
internal and external events.)
The calculation of occupancy
hours is revised in 2012.
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1) In order to avoid double
counting, the total number of
visitors is based on an estimate,
as it must be assumed that a
guest will often visit both exhibition areas.

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

CULTURAL ACTIVITIES
Visits, guided tours etc.
254

279

.................................................................................Number of groups

75

83

......................... - of which number of groups with foreign guests

3.863

4.295

........................................................................Number of participants

5

5

..............Number of exhibitions in The Rotunda and The Gallery

***)

***)

..............................................Exhibition guests in The Montana Hall

***)

***)

50.242

34.872

981

1.135

..................................................... Number of exhibits in exhibitions

2

22

Contribution to other institutions' exhibitions
Number of other exhibitions to which contributions
..................................................................................... have been made

5

110

...................Number of exhibits to other institutions' exhibitions

27

32

............................................................................. Number of concerts

7.575

8.788

.................................................................. Number of concert guests

Exhibition activities

.......................................................Exhibition guests in The Rotunda
1)

...............................................Total number of guests at exhibitions

Events

50

44

............................................................. Number of lectures and talks

8.850

9.328

................................... Number of guests at lectures/arrangements

1.366

1.787

2)

...........................The Diamond Club (number of members)
Rentals: Meeting rooms and conference facilities
The Queen's Hall

262

199

.................................................................................Number of rentals

2.458

1.867

......................................................................Number of letting hours

3.352

2.399

618

537

3.887

3.352

4.955

4.192

3)

.............................................................. Number of occupancy hours
Conference rooms
.................................................................................Number of rentals
......................................................................Number of letting hours

3)

159

.............................................................. Number of occupancy hours

2013

2012

Ordinær finanslovsbevilling...................................................................

8

8

Eksternt bidrag til samfinansieret forskning......................................

0

0

Tilskudsfinansieret og domicileret forskning....................................

35

30

Carl Nielsen Udgaven............................................................................

*)

*)

Dansk Folkemindesamling.....................................................................

7

9

Noter

FORSKNING
Antal medarbejdere

Dansk Center for Musikudgivelse.......................................................

10

8

I alt........................................................................................

60

55

Ordinær finanslovsbevilling...................................................................

3,0

3,0

Eksternt bidrag til samfinansieret forskning......................................

0,0

0,0

Tilskudsfinansieret og domicileret forskning....................................

25,8

24,8

Dansk Folkemindesamling.....................................................................

2,2

3,2

Dansk Center for Musikudgivelse.......................................................

5,1

5,4

I alt........................................................................................

35,6

35,8

9

9

Antal forskningsårsværk

Forskningsproduktion
- antal bøger...........................................................................................
- antal artikler........................................................................................

86

107

- antal sider i videnskabelige publikationer......................................

4.395

8.404
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DET KONGELIGE BIBLIOTEK
STATISTIK OVER BIBLIOTEKETS YDELSER

S TATIS TIC S

2011

2010

Notes

THE ROYAL LIBRARY
STATISTICS OF THE LIBRARY’S SERVICES

RESEARCH
Number of employees
8

9

....................................................... Ordinary National Budget Grant

0

0

......................................... External grants for co-financed research

28

25

................................................. Grant-aided and domiciled research

*)

*)

..................................................................... The Carl Nielsen Edition

7

4

..................................................................Danish Folklore Collection

5

6

................................................ Danish Centre for Music Publication

48

44

.....................................................................................Total
Number of research FTE

3,0

3,0

....................................................... Ordinary National Budget Grant

0,0

0,0

......................................... External grants for co-financed research

21,5

21,5

................................................. Grant-aided and domiciled research

1,7

1,7

..................................................................Danish Folklore Collection

5,0

5,0

................................................ Danish Centre for Music Publication

31,2

31,2

.....................................................................................Total
Research production

3

11

............................................................................... - number of books

94

96

............................................................................. - number of articles

2.637

4.319

.................................... - number of pages in scientific publications
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Fortegnelse over organisationer, råd,
udvalg, selskaber og arbejdsgrupper,
hvori Det Kongelige Bibliotek eller
dets medarbejdere er repræsenteret
2013.
De i parentes anbragte tilføjelser efter de enkelte navne angiver hvilken institution eller
organisation, der har udpeget de pågældende.
American Society for Industrial Security,
Denmark (ASIS)
»» Claus Friis (pers. valgt)
--Medlem af styregruppen for Eksamineret
Sikringsleder
H.C. Andersen-Samfundet i København
»» Kirsten Dreyer (pers. valgt)
--næstformand
Arbejdsgruppen for digital formidling og
tilgængeliggørelse af skrevne musikværker
»» Steen Bille Larsen (Det Kongelige Bibliotek) – indtil 1. oktober 2013
»» Søren Clausen (Det Kongelige Bibliotek)
»» Anne Ørbæk Jensen (Det Kongelige
Bibliotek)
»» Lisbet Crone Jensen (Det Kongelige
Bibliotek)
--sekretær
Undergruppe om it og database
»» Anders Sparre Conrad (Det Kongelige
Bibliotek)
»» Anne Ørbæk Jensen (Det Kongelige
Bibliotek)
»» Lisbet Crone Jensen (Det Kongelige
Bibliotek)
--sekretær
Undergruppe om jura og forretningsmodel
»» Søren Clausen (Det Kongelige Bibliotek)

Arbejdsgruppen om kompetenceudvikling
(Danmarks Forskningsbiblioteksforening,
Bibliotekarforbundet og HK Stat)
»» Lis Nielsen (Det Kongelige Bibliotek)
Den Arnamagnæanske Kommission
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
Beredskabskommissionen for København
»» Claus Friis (pers. udpeget)
Bibliotekarforbundet (BF)
Statsgruppens bestyrelse
»» Lis Nielsen (pers. valgt)
»» Karen Marie Iversen (pers. valgt)
Faggruppen for Medicinsk Information
»» Elsebeth Alstrup (pers. valgt)
--bestyrelsesmedlem
Carl Nielsen Brevudgaven
Styregruppen
»» Søren Clausen (Det Kongelige Bibliotek)
--formand
»» Anette Faaborg (pers. udpeget)
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
»» Anne Ørbæk Jensen (Det Kongelige
Bibliotek)
»» Lotte Svenningsen (Det Kongelige Bibliotek)
--sekretær
Carl Nielsen 2015-Netværket
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
»» Lotte Svenningsen (Det Kongelige Bibliotek)
--sekretær
CEN, European Committee for
Standardisation
TC 346 Conservation of Cultural Property
»» Marie Vest (Dansk Standard)
TC 346 / WG 4 Environment
»» Ulla Bøgvad Kejser (Det Kongelige Bibliotek)
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CERL, Consortium of European Research
Libraries
Executive Committee
»» Ivan Boserup (pers. valgt, repr. Det Kongelige Bibliotek)
Advisory Task Group
»» Ivan Boserup (pers. udpeget)
--chairman
CERL Security Network
»» Charlotte Rohde (Det Kongelige Bibliotek),
--Library Security Network administrator
»» Claus Friis (Det Kongelige Bibliotek)
CERL Portal Advisory Board
»» Ivan Boserup (pers. udpeget)
--chairman
CIRIUS (Undervisningsministeriet)
Beskikkelsesnævnet
»» Marie Vest (pers. udpeget)
Comité International de Paléographie Latine
»» Erik Petersen (pers. valgt)
Comparative Oriental Manuscript Studies
(COMSt), European Science Foundation
Steering Committee
»» Stig T. Rasmussen (Forskningsrådet for
Kultur og Kommunikation)
--Steering Committee member
Conference of Directors of National Libraries
(CDNL)
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
Conference of European National Librarians
(CENL)
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
CENL Network and Working Group on Copyright
»» Søren Clausen (Det Kongelige Bibliotek)
Dacapo
Bestyrelsen
»» Claus Røllum-Larsen (pers. udpeget)
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Danish e-Infrastructure Cooperation, DeIC
Programkomiteen for DeIC konference 2014
»» Christian Ertmann-Christiansen (pers.
udpeget)
Danish Group of Exlibris Users (DANGELU)
»» Ole Holm (Det Kongelige Bibliotek)
Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek (DEFF)
Styregruppen
»» Birte Christensen-Dalsgaard (Kulturministeriet / Det Kongelige Bibliotek)
LUF, Licensgruppen for Universiteter og Forskningsinstitutioner
»» Inge-Berete Moltke (Det Kongelige
Bibliotek)
Danmarks Forskningsbiblioteksforening (DF)
Bestyrelsen
»» Michael Cotta Schønberg (pers. valgt)
--formand
»» Christian Ulrich Lauersen (pers. valgt)
(indtil september 2013)
REVY
»» Christian Ulrich Lauersen (pers. valgt) (fra
september 2013)
--redaktør
DF’s Forum for Brugerundervisning
»» Jesper Mørch (pers. valgt)
--formand
DF’s Forum for Registrering
»» Hanne Sonne Henriksen (pers. valgt)
--bestyrelsesmedlem
Forum for Fjernlån
»» Marianne Olander (pers. valgt)
--bestyrelsesmedlem
Danseteatret BalCon
»» Alette Scavenius (pers. udpeget)
--bestyrelsesformand

Dansk Selskab for Musikforskning
Bestyrelsen
»» Bjarke Moe (pers. valgt)

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab
»» Steen Bille Larsen (pers. valgt)
--bestyrelsesmedlem
--redaktør af Bibliotekshistorie

Dansk Selskab for Oldtid og Middelalder
(DSOM)
»» Ivan Boserup (pers. valgt)
»» Karsten Christensen (pers. valgt)
»» Johan Møhlenfeldt Jensen (pers. valgt)
»» Erik Petersen (pers. valgt)

Dansk Dansehistorisk Arkiv
Bestyrelsen
»» Anders Chr. N. Christensen (Det Kongelige Bibliotek)
»» Anne Ørbæk Jensen (Det Kongelige
Bibliotek)

Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans
Bestyrelsen
»» Lene Halskov Hansen (pers. valgt)
--formand

Dansk Forening for Bogbind
Komiteen for Jubilæumsudstilling
»» Marie Vest (pers. udpeget)
Dansk Komite for Byhistorie
Repræsentantskabet
»» John T. Lauridsen (pers. valgt)
Dansk Landskabsøkologisk Forening
Bestyrelsen
»» Stig Roar Svenningen (pers. valgt)
--kasserer
Dansk Militærhistorisk Kommission
Styrelsen
»» Stig Roar Svenningsen (pers. valgt)
--kasserer
Dansk Personalebladsforening
»» Ole Henrik Sørensen (Det Kongelige
Bibliotek)
--revisor
Dansk Selskab for Historisk Kemi
»» Christian B. Knudsen (pers. valgt)
--sekretær

Dansk Slavistforbund
»» Hans Kristian Mikkelsen (pers. valgt)
Dansk Sprognævn
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
--formand
Dansk Standard
S24/TC 46 (Information og Dokumentation/
Information and documentation)
S24 Information og Dokumentation
»» Leif Andresen (pers. udpeget)
--formand
S24 u4 (Teknisk interoperabilitet)
»» Birgit Henriksen (Styrelsen for Bibliotek
og Medier)
»» Leif Andresen (Det Kongelige Bibliotek)
S24/u8 (Biblioteksstatistik)
»» Steen Bille Larsen (Det Kongelige Bibliotek) – indtil oktober 2013
»» Leif Andresen (Det Kongelige Bibliotek) –
fra november 2013
S24/u9 (Identifikation og beskrivelse)
»» Leif Andresen (Det Kongelige Bibliotek)
»» Katrine Schrøder (Det Kongelige Bibliotek)
S24/u10 (Fysisk bevaring)
»» Marie Vest (Det Kongelige Bibliotek)
--formand
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Dansk BiblioteksCenter
DK5-redaktionsgruppen
»» Katrine Schrøder (Det Kongelige Bibliotek)
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S388 (Bevaring af Kulturarven)
»» Marie Vest (Det Kongelige Bibliotek)
--formand
Det Danske Akademi
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
Det Danske Filminstitut
»» Birgit Nordsmark Henriksen (Kulturministeriet)
--bestyrelsesmedlem

»» Bruno Svindborg (pers. valgt)
»» Inger Sørensen (pers. valgt)
DigDag, Digitalt Atlas over Danmarks
historisk-administrative inddeling
Styregruppen
»» Birgit Nordsmark Henriksen (Det Kongelige Bibliotek)

Den Danske Historiske Forening
Bestyrelsen
»» John T. Lauridsen (pers. valgt)

Dramatisk Bibliotek
Kontaktudvalget
»» Alette Scavenius (Det Kongelige Bibliotek)
»» Anne Ørbæk Jensen (Det Kongelige
Bibliotek)

De Danske Kongers Kronologiske Samling.
Amalienborgmuseet
Udstillingskomité
»» Lene Eklund-Jürgensen (pers. udpeget)

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)
Advisory Board
»» Leif Andresen (pers. udpeget)
--liaison ISO TC 46/SC4

Det Danske Kulturinstitut
Bestyrelsen
»» Anette Wad (pers. valgt)
Repræsentantskabet
»» Erland Kolding Nielsen (Det Kongelige
Bibliotek)

EROMM, European Register of Microform
Masters
Steering Committee
»» Ivan Boserup (Det Kongelige Bibliotek)
--chairman

Den Danske Nationalkomité for Geografi
»» Henrik Dupont (Det Kongelige Bibliotek)
--komitémedlem 2007-2010
Det Danske Orgelselskab
»» Claus Røllum Larsen (pers. udpeget)
--redaktør af Orglet
Danske Risikorådgivere
»» Claus Friis (pers. valgt)
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
»» Ivan Boserup (pers. valgt)
»» Karsten Christensen (pers. valgt)
»» Steffen Heiberg (pers. valgt)
»» Jørn Lund (pers. valgt)
»» Erik Petersen (pers. valgt)
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European Association of Sinological Librarians
(EASL)
»» Bent Lerbæk Pedersen (Det Kongelige
Bibliotek)
European Federation of Video Game Archives,
Museums and Preservation projects (EFGAMP
»» Jakob Moesgaard (Det Kongelige Bibliotek)
European Historical Bibliographies
»» Lene Eklund-Jürgensen (Det Kongelige
Bibliotek)
The European Library
Management Committee
»» Erland Kolding Nielsen (CENL)
--chair (2012 – juni 2013)

Foreningen Danmarks Folkeminders
Støttefond
Bestyrelsen
»» Lene Halskov Hansen (pers. udpeget)
»» Marianne Holm Pedersen (pers. udpeget)

Den Europæiske Union
Member States’ Expert Group on digitisation and
digital preservation
»» Birte Christensen-Dalsgaard (Kulturministeriet)

Forhandling om en aftalelicens om digitale
fotografier på internettet mellem Copydan
Billedkunst og Arkiver, Biblioteker og Museer
Faglig følgegruppe
»» Erland Kolding Nielsen (Det Kongelige
Bibliotek)
Teknikergruppe
»» Søren Clausen (Det Kongelige Bibliotek)
»» Mette Kia Krabbe Meyer (Det Kongelige
Bibliotek)
»» Jacob Larsen (Det Kongelige Bibliotek)

FFU-kontaktgruppen om DDB/DanBib/
bibliotek.dk
»» Leif Andresen (Det Kongelige Bibliotek)
Fondet For Dansk-Islandsk Samarbejde
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
--formand
Forbrugerombudsmanden
Arbejdsgruppe vedr. kønsdiskriminerende reklamer
»» Christian Graugaard (pers. valgt)
Forening for Boghaandværk
»» Karsten Christensen (pers. valgt)
--hovedbestyrelsen
»» Erland Kolding Nielsen (pers. valgt)
--landsformand
Foreningen Danmarks Folkeminder
Styrelsen
»» Lene Halskov Hansen (pers. udpeget)
--formand
»» Anders Chr. N. Christensen (pers. udpeget)
»» Else Marie Kofod (pers. udpeget)
--Forretningsudvalget

Foreningen af Eksaminerede Sikringsledere
»» Claus Friis (pers. valgt)

Forlaget Kragen
Bestyrelsen
»» Lene Halskov Hansen (pers. udpeget)
»» Marianne Holm Pedersen (pers. udpeget)
Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (FC)
»» Michael Cotta-Schønberg (ex officio)
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
FC-Statistikudvalget
»» Steen Bille Larsen (Det Kongelige Bibliotek) – indtil december 2013
»» Charlotte Rohde (Det Kongelige Bibliotek)
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i
Danmark
Faglig følgegruppe
»» Henrik Dupont (pers. udpeget)
Luftfotos i Danmark. Redaktionen
»» Henrik Dupont (pers. udpeget)
Geo-Data Info.dk Følgegruppe
»» Henrik Dupont (pers. udpeget)
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Contacts Working Group
»» Steen Bille Larsen (Det Kongelige Bibliotek) – indtil oktober 2013
»» Pernille Drost (Det Kongelige Bibliotek) –
fra november 2013
Marketing & Editorial Working Group
»» Agnete Rodskjer (Det Kongelige Bibliotek)
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Golden Days
Advisory Board
»» Christian Graugaard (pers. udpeget)
»» Mette Kia Krabbe Meyer (pers. udpeget)

Interlending and Document Supply (publ. by
Emerald)
Advisory Editorial Board
»» Poul Erlandsen (pers. udpeget)

Haase og Søns Forlag
Bestyrelsen
»» Anette Wad (pers. valgt)

International Conference on the History of
Cartography
Early Curators
»» Henrik Dupont (pers. valgt)
--formand

Heiberg-Selskabet
»» Kirsten Dreyer (pers. valgt)
--formand
Herman Sandby Selskabet
Bestyrelsen
»» Claus Røllum-Larsen (pers. valgt)
Historisk Kartografisk Informationssystem
Initiativgruppe (HisKIS)
»» Henrik Dupont (pers. udpeget)
HK/ Hovedstaden
Repræsentantskabet
»» Sheku Amadu Jalloh (pers. valgt)
HK/Stat, Hovedstaden
Bestyrelsen
»» Sheku Amadu Jalloh (pers. valgt)
ICOM-CC, The International Council of
Museums, International Committee for
Conservation
Working Group Graphic Documents og Working
Group Preventive Conservation
»» Marie Vest (pers. vagt)
--co-coordinator
IFLA
Cataloguing Section
»» Henriette Fog (Det Kongelige Bibliotek)
--Standing Committe
Initiativet Klassisk i maj
Styregruppen
»» Maria Frej (pers. udpeget)
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International Group of ExLibris Users (IGeLU)
Primo Product Working Group
»» Knut Anton Bøckman (Det Kongelige
Bibliotek)
International Internet Preservation
Consortium
Executive Steering Committee
»» Birgit Nordsmark Henriksen (Netarkivet)
International Society for Cultural History
(Kings College, University of Aberdeen)
»» Palle Ove Christiansen (pers. udpeget)
--founding member
International Alliance of Research Universities
(IARU)
IARU Librarians Contact Group
»» Michael Cotta-Schønberg (pers. udpeget)
Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-,
Bibliotheks- und Graphikrestauratoren (IADA)
Bestyrelsen
»» Birgit Vinther Hansen (pers. valgt)
Journal of Paper Conservation
»» Birgit Vinther Hansen (pers. valgt)
--redaktionsmedlem
Den Internationale Carl Nielsen
Kammermusik Konkurrence 2015
Organisationskomiteen
»» Bette Thomas (pers. valgt)
--formand

Jacob Gades Legat
»» Ole Kongsted (pers. valgt)
--bestyrelsesmedlem
Jeppe Aakjærs Bibliotek på Jenle
»» Bruno Svindborg (Det Kongelige Bibliotek)
--tilsynsførende
J.P.E. Hartmanns Udvalgte Værker (Hartmann
Udgaven)
Hovedredaktør
»» Niels Krabbe (ex officio)
Redaktionsrådet
»» Claus Røllum-Larsen (pers. valgt)
»» Inger Sørensen (pers. valgt)

Klassikerdagens komité
»» Bruno Svindborg (pers. valgt)
Klassisk - Magasinet for musikelskere
Redaktionskomitéen
»» Maria Frej (pers. udpeget)
»» Bette Thomas (pers. udpeget)
Knowledge Exchange
Research Data Expert Group
»» Christian Ertmann-Christiansen (pers.
udpeget)
Kommissionen for Registrering af Litterære
Kilder til Dansk Historie
Registreringskommissionen
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
--formand
Kong Olav Vs Fond
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
--formand
Det Kongelige Danske Vajsenhus
Kuratelet
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
Det Kongelige Biblioteks eksterne
forskningsudvalg
»» Anders Toftgaard (pers. valgt)
--formand
»» Jens Henrik Koudal (pers. valgt)
Det Kongelige Danske Selskab for
Fædrelandets Historie
»» Steffen Heiberg (pers. valgt)
»» Kristian Hvidt (pers. valgt)
»» John T. Lauridsen (pers. valgt)
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Bruger- og aftagerpanel
»» Bette Thomas (pers. udpeget)
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ISO, International Organization for
Standardization
TC 42 (Photography), JWG 26 (Digitizing
Cultural Heritage Materials)
»» Ulla Bøgvad Kejser (Det Kongelige Bibliotek)
TC 46 (Information and documentation)
»» Leif Andresen (Dansk Standard)
TC 46/SC4 (Technical interoperability)
»» Leif Andresen (Dansk Standard)
TC 46/SC 4/WG 11 RFID in Libraries
»» Leif Andresen (pers. valgt)
--convener
TC 46/SC 4/WG 12 WARC - ISO 28500
WARC File format
»» Birgit Henriksen (Styrelsen for Bibliotek
og Medier)
TC 46/SC 4/WG 14 Interlibrary Loan
Transactions
»» Leif Andresen (pers. valgt)
--convener
TC 46/SC8/WG7: Quality measures for
national libraries
»» Steen Bille Larsen (Det Kongelige Bibliotek) – indtil oktober 2013
Joint JTC 1/SC 34-TC 46/SC 4-IEC/TC
100/TA 10 WG: EPUB:
»» Leif Andresen (pers. valgt)
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Korthistorisk Selskab
»» Henrik Dupont (pers. valgt)
--formand
»» Vivi Gade Rønsberg (pers. valgt)
--sekretær
Kulturministeriets Fordelingsudvalg for
Bladpuljen
»» John T. Lauridsen (Det Kongelige Bibliotek)
Kulturministeriets Forskningsudvalg
»» Else Marie Kofod (Det Kongelige Bibliotek)
Visionspanel af yngre forskere
»» Henrik Smith-Sivertsen (pers. udpeget)
Kulturministeriets Sikringsudvalg
»» Bodil Henriksen (Kulturministeriet)
--formand
»» Claus Friis (Statens Arkiver og Det Kongelige Bibliotek)
Kulturministeriets tremandsgruppe vedr.
sikringsspørgsmål
»» Claus Friis (pers. udpeget)
--formand
Kulturnatten
Styregruppe
»» Lise Bach Hansen (Det Kongelige Bibliotek)
Kulturstyrelsen
Biblioteksrådet
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
»» Steen Bille Larsen (stedfortræder) – indtil
oktober 2013
»» Pernille Drost (stedfortræder) - fra november 2013
Bibliografisk Råd
»» Henriette Fog (Kulturstyrelsen)
--formand
»» Britta Lorckmann (Det Kongelige Bibliotek) – indtil august 2013
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»» Leif Andresen (Det Kongelige Bibliotek) –
fra september 2013
Biblioteksfagligt udvalg for bibliotek.dk
»» Leif Andresen (Forskningsbibliotekernes
Chefkollegium) – fra september 2013
danZig ILL arbejdsgruppe
»» Leif Andresen (pers. udpeget)
--tovholder
Kulturværdiudvalget
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
--formand
»» Søren Clausen (Det Kongelige Bibliotek)
--sekretær
Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala
»» Palle Ove Christiansen (pers. valgt)
Kungliga Samfundet för utgivande av
handskrifter rörande Skandinaviens historie
»» Erland Kolding Nielsen (pers. valgt)
»» Kristian Hvidt (pers. valgt)
Kurt Weill Edition, New York
Advisory Board
»» Niels Krabbe (pers. valgt)
KVINFO, Center for Information om Kvindeog Kønsforskning
Bestyrelsen
»» Steen Bille Larsen (Det Kongelige Bibliotek) – indtil maj 2013
»» Michael Cotta-Schønberg (Det Kongelige
Bibliotek) – fra juni 2013
København Læser
Bestyrelsen
»» Lise Bach Hansen (pers. udpeget)
Københavns Universitet
Rektor, Rådgivningspanel
»» - Anette Wad (pers. udpeget)

Købstadsmuseet “Den gamle By”
Følgegruppen for “Den moderne By”
»» John T. Lauridsen (pers. valgt)
Landbohistorisk Selskab
»» Palle Ove Christiansen (pers. valgt)
Landsforeningen til Bevaring af Fotografier og
Film, LLF
Bestyrelsen
»» Lene Vinther Andersen (pers. valgt)
»» Mette Kia Krabbe Meyer (Det Kongelige
Bibliotek)
Lasson Andersens Fond
Bestyrelsen
»» Ole Kongsted (pers. valgt)
Letterstedtska Föreningens danske afdeling
»» Kristian Hvidt (pers. valgt)
LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes
de Recherche
Groupe de Cartothécaires
»» Henrik Dupont (pers. valgt)
--bestyrelsesmedlem
--national representative 2013-2015

--medlem af Study Group Copyright
LIBER Advisory Group on Possible European
Digitisation
»» Erland Kolding Nielsen (pers. valgt)
LIBER Architecture Group
»» Steen Bille Larsen (pers. valgt) – indtil
oktober 2013
»» Kira Stine Hansen (pers. valgt) – fra november 2013
LIBER Steering Committee on Scholarly
Communication
»» Birte Christensen-Dalsgaard (pers. valgt)
--Chair of the Working Group on EScience
Linnaeus Link Project
Union Catalogue
»» Henriette Fog (Det Kongelige Bibliotek)
Martin Andersen Nexø Fonden
»» Bruno Svindborg (pers. valgt)
MELCOM International, Middle East
Librarians’ Committee International
»» Stig T. Rasmussen (pers. medlem)
Music Encoding Initiative, MEI
MEI Council
»» Axel Teich Geertinger (pers. udpeget)
Museum Tusculanums Forlag
Bestyrelsen
»» Karsten Christensen (pers. valgt)
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’
Samlings Fond
Bestyrelsen
»» Claus Røllum-Larsen (pers. valgt)
Niels W. Gade Udgaven
»» Niels Bo Foltmann (pers. udpeget)
--executive editor
»» Anne Ørbæk Jensen (pers. udpeget)
--leder af Niels W. Gade-Arkivet
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Kommunikationsafdelingen,Webredaktion
for KUnet (Intranet for Studerende og ansatte på
Københavns Universitet)
»» Birgitte Munk (Det Kongelige Bibliotek)
Det Humanistiske Fakultet, Saxo-Instituttets
aftagerpanel
»» Erik Petersen (pers. udpeget)
Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel
»» Lise Bach Hansen (pers. udpeget)
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Geofagligt biblioteksudvalg
»» Niels-Ole Prægel (Det Kongelige Bibliotek)
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk,
Center for Renæssancestudier
»» Peter Hauge (pers. udpeget)
»» Anders Toftgaard (pers. udpeget)
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Nordens Sprogråd
Ekspertgruppen
»» Jørn Lund (pers. udpeget)

OCLC SHARES Program
»» Poul Erlandsen (pers. valgt)
--medlem af Executive Group

Nordic Network on Ephemera / Nordisk
Netværk for Småtrykssamlinger
»» Therese Høeg Jacobsen (Det Kongelige
Bibliotek)

Orbis Terrarum. Institut til belysning af
Middelhavsområdets Kulturelle Arv
»» Erik Petersen (pers. valgt)

Nordiske Bogbind
»» Marianne Lund Petersen (pers. udpeget)

Platonselskabet. Nordisk Selskab for
Antikkens Idétradition
»» Erik Petersen (pers. valgt)

Nordisk forening for folkedansforskning
Bestyrelsen
»» Anders Chr. N. Christensen (pers. valgt)

Preservation Metadata: Implementation
Strategies - PREMIS - Editorial Committee
»» Eld Zierau (pers. valgt)

Nordisk ophavsretsgruppe
»» Søren Clausen (Det Kongelige Bibliotek)

Referencegruppen vedr. projektet “Anbragte
børn 1945-80”
»» Christian Graugaard (pers. udpeget)

NORON, Nordiske Rigs- og
Nationalbibliotekschefer
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
»» Steen Bille Larsen (ex officio) – indtil
oktober 2013
--stedfortræder
»» Pernille Drost (ex officio) – fra november
2013
--stedfortræder
Det norske Akademi for Sprog og Litteratur
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
Det norske Videnskapsakademi
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
OCLC
Global Council
»» Poul Erlandsen (pers. valgt)
--medlem af Executive Committee
--medlem af Nominating Committee
--medlem af Membership Committee
Europe, Middle East & Africa Regional Council
»» Poul Erlandsen (pers. valgt)
--Vice Chair/Chair Elect
--medlem af Executive Committee
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Refugiet Klitgaarden
»» Niels Barfoed (pers. udpeget)
--ambassadør
»» Christian Graugaard (pers. udpeget)
--ambassadør
Rethinking Resource Sharing Initiative
Steering Committee
»» Poul Erlandsen (pers. valgt)
--past chair
Rilm, Répertoire International de Littérature
Musicale
»» Anne Ørbæk Jensen (pers. valgt)
--formand i den danske komité
RUNAS, Rådet for Udvikling af Nationalt
ABM-Samarbejde
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
»» Søren Clausen (pers. udpeget)
--sekretær
Rungstedlundfonden
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
--formand

Sankt Andreas Bibliotek
Bestyrelsen
»» Henriette Fog (pers. udpeget)
Saugmann Bjerregaards Fond
Bestyrelse
»» Lene Halskov Hansen (pers. udpeget)
--suppleant
SEDIRK, Sektorforskningens Direktørkollegium
Bestyrelsen
»» Erland Kolding Nielsen (repr. ABMområdet)
Selskabet for Dansk Kulturhistorie
»» Karsten Christensen (pers. valgt)
»» Steffen Heiberg (pers. valgt)
--formand
»» Kristian Hvidt (pers. valgt)
Selskabet for Dansk Teaterhistorie
»» Alette Scavenius (pers. udpeget)
--formand
Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst
»» Jesper Düring Jørgensen (pers. valgt)
»» Steffen Heiberg (pers. valgt)
»» Kristian Hvidt (pers. valgt)
»» Ole Kongsted (pers. valgt)
»» Erland Kolding Nielsen (pers. valgt)
Selskabet for Historiske Kildeskrifters
Oversættelse
»» Ivan Boserup (pers. valgt)
--sekretær
Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk
Historie (Kildeskriftselskabet)
»» Jakob Kyril Meile (pers. valgt)
--styrelsen
»» Steffen Heiberg (pers. valgt)
»» John T. Lauridsen (pers. valgt)

Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens
Historie (SFAH)
»» Morten Møller (pers. valgt)
--bestyrelsen
Den selvejende Institution til fremme af
Museet for Dansk Bladtegning
Bestyrelsen
»» Claus Seidel (pers. udpeget)
Den selvejende Institution Hald
Repræsentantskabet
»» Jesper Düring Jørgensen (pers. valgt)
Sex & Samfund
»» Christian Graugaard (pers. valgt)
--formand
SIBMAS Société Internationale des
Bibliotehèques et des Musées des Arts du
Spectacle
Bestyrelsen
»» Alette Scavenius (pers. valgt)
Slotsholmssamarbejdet
»» Anne Louise Nygaard Mortensen (Det
Kongelige Bibliotek)
Statens Kunstfond
Projektstøtteudvalget for musik
»» Maria Frej (Kulturministeriet)
Statens Udvalg til fremme af samarbejde
mellem private arkiver i offentlige
institutioner (Statens Privatarkivudvalg)
»» Mette Kia Krabbe Meyer (Det Kongelige
Bibliotek)
»» Lene Vinther Andersen (Det Kongelige
Bibliotek)
--Stedfortræder
Underudvalg vedr. indsamling og prioritering af
landsdækkende, regionale og lokale forenings- og
organisationsarkiver
»» Bruno Svindborg
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Samfundet Dansk Kirkesang
»» Claus Røllum-Larsen (pers. udpeget)

r åd o g u dvalg

Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat
»» Palle Ove Christiansen (pers. udpeget)
--efor
Tage Brandts rejselegat
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
--formand
Teaterforeningen Cecilie Ullerup Schmidt
»» Alette Scavenius (pers. udpeget)
--bestyrelsesformand
Teaterforeningen SIGNA
»» Alette Scavenius (pers. udpeget)
--bestyrelsesformand
T.E.R, Maison Antoine Vitéz (Frankrig)
Læsekomité
»» Lise Bach Hansen (pers. valgt)
Topdanmark Fonden
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
--formand
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt
Arbejde, UBVA
»» Pernille Drost (pers. udpeget)
Undervisningsministeriet
Styregruppen for markeringen af skolens 200-årsdag i 2014
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
UNESCO International Council of Experts for
the Project of the National Library of Latvia
»» Erland Kolding Nielsen (pers. udpeget)
UNESCO, Den danske UNESCOnationalkommission
Kommunikationsudvalget (Fagudvalg)
»» Erland Kolding Nielsen (ex officio)
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UNESCO Memory of the World Programme
(MOW)
Dansk nationalkomité
»» Erland Kolding Nielsen
--formand
Vetenskapssocieteten i Lund
»» Jørn Lund (pers. udpeget)
Det Virtuelle Musikbibliotek, DVM.nu
»» Anne Ørbæk Jensen (Det Kongelige
Bibliotek)
VL-1 (Virksomhedsledergruppe 1)
»» Erland Kolding Nielsen (pers. valgt)
Weyse Fonden
»» Anne Ørbæk Jensen (pers. valgt)
WorldCat Koordinationsgruppen
»» Poul Erlandsen (pers. udpeget)
ØresundsOperan / Nordic Opera
»» Alette Scavenius (pers. udpeget)
--bestyrelsesformand
Årets Reumert
Juryen
»» Alette Scavenius (pers. udpeget)
Aarhus Universitetsforlag
Bestyrelsen
»» Birte Christensen-Dalsgaard (pers. udpeget)

(trykte såvel som elektroniske)
A. Generelle publikationer
Det Kongelige Bibliotek: Årsberetning 2012.
Red. af Lisbet Crone Jensen. [2013]. 244
s. Ill. ISBN 978-87-7023-086-5. ISSN
0909-9093. <www.kb.dk/da/kb/aarsberetning/index.html>
Det Kongelige Bibliotek: Årsrapport 2012.
[2013] <www.kb.dk/da/kb/aarsrapport/
index.html>
DiamantEnsemblet. Koncerter sæsonen
2013/2014. DiamantEnsemblets 10 års
jubilæum. [Red. af Max Artved & Maria
Frej]. Det Kongelige Bibliotek [2013. 16.
s.] Ill.
Forskning på Det Kongelige Bibliotek. Årsberetning for 2012. Red. af Jakob K. Meile.
2013. 67 s. Ill. ISBN 978-87-7023-111-4.
ISSN 1603-4694.
Carl Nielsen Brevudgaven. Red. af John Fellow: Bd. 10 (1928-1929). 2013. 635 s.
ISBN 978-87-7917-251-7. Kr. 398,Dansk Bogkunst. Højdepunkter gennem seks
århundreder. Tekster af Poul Steen Larsen,
Karsten Christensen, Jesper Düring Jørgensen, Christian Kaaber & Bent Rohde
med bistand af Susanne Budde. Grafisk
tilrettelægning: Mette & Eric Mourier.
Det Kongelige Bibliotek & Forening for
Boghaandværk. 2013, 112 s. ISBN 97887-7023-095-7. Kr. 125,Dreyer, Kirsten (udg.): Alle blomsters kærlige
veninde. Kamma Rahbek og hendes botaniske
vennekreds. Det Kongelige Bibliotek &
Forening for Boghaandværk, 2013, 189 s.
ISBN 978-87-7023-122-0. Kr. 150,-

Düring Jørgensen, Jesper: Den smilende
kamæleon. Karl Larsen (1860-1931).
Digter, journalist, militarist. Det Kongelige
Bibliotek: Museum Tusculanums Forlag,
2013, 587 s. (Danish Humanist Texts and
Studies, vol. 47). ISBN 978-87-6354080-3. Kr. 450,Fjeldsøe, Michael: Kulturradikalismens musik.
[Disputats]. Det Kongelige Bibliotek:
Museum Tusculanums Forlag. 2013, 829
s. (Danish Humanist Texts and Studies,
vol. 45). ISBN 978-87-635-3894-7). Kr.
498,Heise, Peter: Drot og Marsk.Tragisk Opera i fire
akter. Tekst af Christian Richardt. Udgivet af Niels Bo Foltmann, Peter Hauge,
Niels Krabbe og Axel Teich Geertinger.
Det Kongelige Bibliotek: Dansk Center
for Musikudgivelse. 2013. (DCM 012).
Partitur, bd. 1-2: ISMN 979-0-90018271-5 / 979-0-9001827-2-2, xlvi + 869 s.
Fol. Kr. 3.750,-. Klaverudtog. (DCM 15).
ISMN 979-0-9001827-5-3, xv + 421 s.
Kr. 750,-; paperback kr. 600,-.
Ilsøe, Harald: De gamle bogomslag. 610 dekorerede danske bogomslag fra ca. 1820 til 1920
afbildet og præsenteret af Harald Ilsøe. Det
Kongelige Bibliotek: Museum Tusculanums Forlag, 2013, 260 s. Fol. (Danish
Humanist Texts and Studies, vol. 44). ISBN
978-87-635-3045-3. Kr. 398,Lauridsen, John T.: Tysk besættelsespolitik i
Danmark 1940-1945. En introduktion til
kilder og litteratur. Det Kongelige Bibliotek: Museum Tusculanums Forlag. 2013,
345 s. (Danish Humanist Texts and Studies,
vol. 46). ISBN 978-87-635-4139-8. Kr.
298,Prange, Knud: 101 historikere – som jeg
oplevede dem. Det Kongelige Bibliotek &
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I. Institutionspublikationer
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Statens Arkiver, 2013, 210 s., hft. ISBN
978-87-7023-124-4. Kr. 100,Seidel, Claus & Hannibal Munk: Fra 1.
række. Dansk teatertegning gennem 100 år.
Det Kongelige Bibliotek: Museet for
Dansk Bladtegning. 2013. 179 s. ISBN
978-87-7023-003-2. Kr. 149,Nodeudgivelser fra Dansk Center for
Musikudgivelse
Nedenstående udgivelser af Dansk Center
for Musikudgivelse kan bestilles som papirudgaver eller frit downloades fra webadressen
<www.kb.dk/dcm/udgivelser>
Asger Hamerik: Qvartetto. Udgivet af Katarina Smitt Engberg. Det Kongelige
Bibliotek: Dansk Center for Musikudgivelse. 2013. 20 s. (DCM 018). ISMN
979-0-9001827-7-7.
Emma Hartmann: Klaverstykker. Udgivet af
Katarina Smitt Engberg. Det Kongelige
Bibliotek: Dansk Center for Musikudgivelse. 2013. 28 s. (DCM 016). ISMN
979-0-9001827-3-9.
J.P.E. Hartmann: Tema med Variationer for
klaver, violin og violoncello. Udgivet af Niels
Krabbe. Det Kongelige Bibliotek: Dansk
Center for Musikudgivelse. 2013. 24 s.
(DCM 020) ISMN 979-0-9001827-9-1.

Dansk Periodicafortegnelse 2013. Udarb. af Det
Kongelige Biblioteks Pligtafleveringsafdeling. 2013: 473 nye titler og 1.151
opdaterede titler. Online tilgængelig via
REX, DANBIB og bibliotek.dk (akkumuleret). Ugentlig fortegnelse på
Dansk BiblioteksCenters hjemmeside
på <www.dbc.dk/produkter/alfabetiskoversigt-over-alle-produkter/dansk-bogfortegnelses-ugefortegnelse>
Dansk Periodicafortegnelse II. Småtryksperiodica
2013. Udarb. af Det Kongelige Biblioteks Pligtafleveringsafdeling. 2013:
562 nye titler og 509 opdaterede titler.
Online tilgængelig via REX, DANBIB
og bibliotek.dk (akkumuleret)
ISSN Register 2013. Dansk bidrag udarb.
af Det Kongelige Biblioteks Pligtafleveringsafdeling. 2013: 530 nye titler og
1.148 opdaterede titler. Online tilgængelig via REX, DANBIB og bibliotek.dk
(akkumuleret).
KulturPerler. Den digitaliserede kulturarv 2013.
Udarb. af Det Kongelige Bibliotek ved
Mikala Brøndsted. 2013: 24 nye samlingsbeskrivelser. I alt 260 opdaterede
samlingsbeskrivelser. <www.kulturperler.
kb.dk>

B. Nationalbibliografier
Dansk Kortfortegnelse 2013. Udarb. af Det
Kongelige Biblioteks Kortsamling. 2013:
1.093 titler. Online tilgængelig via REX,
DANBIB og bibliotek.dk (akkumuleret).

C. Fagbibliografier, registraturer,
kataloger
Bibliografi over Musikfilologisk Litteratur. Red.
Peter Hauge. Tilkomne poster 2013: Ikke
oplyst. Poster i alt: 563 titler.<www.
kb.dk/da/kb/nb/mta/dcm/udgivelser/
bibliografi.html>

Dansk Musikfortegnelse 2013. Udarb. af
Det Kongelige Biblioteks Musik- og
Teatersamling. 2013: 782 titler. Online
tilgængelig via REX og DANBIB (akkumuleret).

Dansk Historisk Bibliografi 2013. Red.: Lene
Eklund-Jürgensen og Mette Colding
Dahl. Tilvækst 2013: 1.747 poster. Totalt:
1990-2013: 59.881. Online-udgave tilgængelig via REX.
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Nyhedsbrev – Manuskripter og Boghistorie
[Elektronisk Nyhedsbrev]. Redaktion:
Bruno Svindborg. <www.kb.dk/da/kb/
nb/ha/center/nyhedsbrev.html>

Samarbejde og modstand. Danmark under den
tyske besættelse 1940-45. En bibliografi.
Red.: John T. Lauridsen. Tilkomne poster
2013: Ikke oplyst.

E. Udstillingskataloger og -foldere
Nordic Bookbinding 2013. Udstillingskatalog.
Red. af Pia Jønsson, Maria Lundén &
Marianne Lund Petersen. Det Kongelige
Bibliotek & Foreningen Danske Designbogbindere, 2013, 126 s. ISBN 978-877023-118-3. Kr. 125,-

D.Tidsskrifter og serier
Danish Humanist Texts and Studies. Edited
by Erland Kolding Nielsen. Publ. by The
Royal Library: Museum Tusculanums
Forlag. 2013.Volumes 44-47.
Diamanten. Kulturblad fra Det Kongelige Bibliotek. Red.: Lise Bach Hansen. 11. årgang
nr. 1-4. 2013. Ill. ISSN 1399-6142. Kr.
20,- (løssalg). Gratis for Diamantklubmedlemmer.

Bogkunst & Kunst på bogen. Publikumsfolder
til dobbeltudstillingen 13. juni-7. september 2013. Det Kongelige Bibliotek
2013.
F. Publikumsorienteringer
Diamantklubben.Velkomstfolder for Det
Kongelige Biblioteks medlemsklub. Det
Kongelige Bibliotek 2013

Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks
Samlinger. Red. af John T. Lauridsen. Bind
52, 2013. 513 s. Ill. [With summaries]
ISSN 0069-9896. Kr. 500,- (abonnement), 400,- (løssalg)

Den Sorte Diamant / The Black Diamond.
Publikumsfolder. Revideret udgave. Det
Kongelige Bibliotek 2013

Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. Red.:
Jakob K. Meile. 26. årg. Nr. 1-4. 2013. 80
s. pr. nr. Ill. ISSN 0905-5533. Kr. 125, (abonnement), kr. 50, - (løssalg).

G. Kildeudgivelser på nettet
Vesterlandske håndskrifter
Fabr. 91 4o: Sidonius Apollinaris, Apuleius,
Bernardus Silvestris, Bernardus magister,
etc. Udg. af Erik Petersen. <www.kb.dk/
permalink/2006/manus/271>

Nyheder fra Musik- og Teater [Elektronisk Nyhedsbrev]. Udkommer seks gange årligt.
Redaktion: Henni Andreassen. <www.
kb.dk/da/nb/nyheder/mta>
Nyheder i KulturPerler [Elektronisk nyhedsbrev]. Udkommer 3-6 gange årligt. Red.
af Mikala Brøndsted. På webadr.: <www.
kb.dk/da/materialer/kulturarv/Nyheder_Kulturperler.html>

NKS 322 d 4o: Otto Fabricius, Zoologiske Samlinger, 1. Udg. af Erik Petersen.
<www.kb.dk/permalink/2006/manus/779>
NKS 322 d 4o: Otto Fabricius, Zoologiske Samlinger, 2. Udg. af Erik Petersen.
<www.kb.dk/permalink/2006/manus/778>
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Dansk Musiklitterær Bibliografi. Red.: Anne
Ørbæk Jensen. Tilkomne poster 2013: 23.
Totalt 1993-2013: 4.886. Online udgave
tilgængelig via REX.

pu blikat ione r

II. Medarbejderpublikationer
(trykte såvel som elektroniske)
A. Bøger, artikler, anmeldelser, bidrag
til samleværker m.m.
Abildgaard, Hanne: “Pictures of Industry and
Industrial Work in Danish Art from the
1780’s till today”, Eselsohren. Journal of
History of Art, Architecture and Urbanism,
I:1, 2013, No., pp. 51-73.
Andresen, Leif & Camilla Riis Petersen:
Biblioteksstandarder i Danmark – december 2013. Udvikling og implementering
af standarder på biblioteksområdet i Danmark. Kulturstyrelsen, 2013, 40 s. URL:
<www.kulturstyrelsen.dk/videnbank/
publikationer/biblioteksstandarder-idanmark-2013>
Barfoed, Niels: Benedicte. En skæbne. Gyldendal. 2013, 301 s.
Behrendt, Poul: “En skæbneanekdote fra Berliner Illustrierte. Omkring Vinter-Eventyrs
udgivelse og udslettelse i Hitlertyskland”,
Danske Studier, 2013, s. 138-182.
Boel, Bent: “Dansk Europamission, bibelsmugling og menneskerettigheder under
den kolde krig”, Fund og Forskning i Det
Kongelige Biblioteks Samlinger, 52, 2013, s.
381-401.
Boel, Bent: “Western European Social
Democrats and Dissidence in the Soviet
Bloc During the Cold War”, I: Robert
Brier (ed.): Entangled Protest.Transnational
Approaches to the History of Dissent in
Eastern Europe and the Soviet Union. Fibre
Verlag. 2013, s. 151-169. (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts
Warschau no. 31)
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Bonde, Lisbeth: Anmeldelse af: Erik Aschengreen, Anne Middelboe Christensen og
Kirsten Sørensen: “Dansen i spejlet. John
R. Johnsens balletfotos”, Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger,
52, 2013, s. 477-481.
Boserup, Ivan (sammen med Finn Erik
Kramer, Bent Christensen, Bent Jørgensen, Chr. Gorm Tortzen og Susanne Vogt
(udg.): Æbelholt Klosters Brevbog. Med
dansk oversættelse, indledninger og noter. Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab. 2013,
593 ss. ISBN 978-87-7533-022-5.
Boserup, Ivan: “Æbelholtbogens tilblivelse
ca. 1460 og ca. 1520”. I: Æbelholt Klosters
Brevbog, 2013, ss. 31-60.
Bruun, Niels W.: Kommentar til Ludvig
Holbergs Metamorphosis under medvirken af Niels Grotum. URL: holbergsskrifter.dk. 2013. 70 s.
Busk-Jensen, Lise: “En kristnet viking”.
Anm. af Jorunn Hareide: “Kæmpe til jeg
kan ej mere: Magdalene Thoresen: En
forfatterbiografi ”, Kvinder, Køn og Forskning, 2013:3-4, s. 95-97.
Busk-Jensen, Lise: “Når kærligheden går
over gevind”. URL: www.forum.kvinfo.
dk, 2013, 3 s.
Busk-Jensen, Lise: “Ud af stedet. Kvindelighedens modernisering”. I: Litteratur på
stedet. Red. af Maria Davidsen m.fl. Syddansk Universitetsforlag. 2013, s. 153-62.
Busk-Jensen, Lise: [Artiklerne:] “Ecrivains
femmes du Romantisme (1800-70)”;
“Ecrivains femmes de la Percée moderne
au Danemark (1870-1920)”; “Thomasine Gyllembourg”; “Mathilde Fibiger”;

Magasin fra Det Kongelige Bibliotek,
2013:1, s. 15-22.

Christensen, Karsten: [Artikler i:] Dansk Bogkunst. Højdepunkter gennem seks århundreder. Det Kongelige Bibliotek & Forening
for Boghaandværk. 2013. 106 s.

Dreyer, Kirsten: “Den store kammerherre.
H.C. Andersen og familien Scavenius til
Gjorslev og Klintholm”, Magasin fra Det
Kongelige Bibliotek, 2013:2, s. 38-51.

Christiansen, Palle Ove: “Fortællingens
stemmer: Takketale ved modtagelsen af
H.O. Lange-prisen 2013”, Magasin fra
Det Kongelige Bibliotek, 2013:1, s. 7-14.

Dreyer, Kirsten: Den store Kammerherre. H.C.
Andersen og familien Scavenius til Gjorslev
og Klintholm. 2013. 33 sider. [selvstændig
udgivelse af ovennævnte artikel]

Christiansen, Palle Ove: Tang Kristensen og
tidlig feltforskning i Danmark. National etnografi og folklore 1850-1920. Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab. 2013.
300 s.

Düring Jørgensen, Jesper: Anmeldelse af:
Michael H. Clemmesen: “Det lille land
før den store krig. De danske farvande,
stormagtsstrategier, efterretninger og
forsvarsforberedelser omkring kriserne
1911-13”, Fund og Forskning i Det
Kongelige Biblioteks samlinger, 52, 2013, s.
466-477.

Cotta-Schønberg, Michael: Enea Silvio
Piccolomini (Pius II): Orations before the
pontificate. 1: Audivi (Magnae saepe res).
Basle, 1436. 3rd edition, December 2013,
hprints.org
Cotta-Schønberg, Michael: Enea Silvio
Piccolomini (Pius II): Orations before the
pontificate, 2: Si quis me roget. April 4,
1438, Basle. 1st edition, December 2013,
hprints.org

Düring Jørgensen, Jesper: [Seks bidrag til:]
Dansk Bogkunst. Højdepunkter gennem seks
århundreder. Det Kongelige Bibliotek &
Forening for Boghaandværk. 2013. 106 s.
Eklund-Jürgensen, Lene: “Det flygtige
indtryk for øje.Valdemar Andersen og
kunst på bogomslaget”, Magasin fra Det
Kongelige Bibliotek, 2013:2, s. 3-9.

Cotta-Schønberg, Michael: Enea Silvio Piccolomini (Pius II): Orations before the pontificate, 3: Siquid. April 27, 1438,Vienna.
Edited by Bernhard Pez and translated
by Michael von Cotta-Schönberg. December 2013, hprints.org

Fabritius, Elisabeth: “An Unusual Fate. The
Painter Anna Ancher (1859-1935)”, I:
Elizabeth Lynch (ed.): A World apart.
National Museum of Women in the Arts,
Washington D.C. 2013, s. 13-21.

Cotta-Schønberg, Michael: The History of
the World Library, 2040-2090, International Group of ExLibris Users Conference, 2013, hprints.org

Fabritius, Elisabeth: “De svenska skagenmålerne”, I: Karin Sidén (red.): Skagen, en
nordisk konstnärskoloni. Stockholm: Prins
Eugens Waldemarsudde. 2013, s. 89-122.

Crone, Lisbet: “En standsmæssig klædedragt.
Stefan Georges publikationsstrategi”,

Fabritius, Elisabeth: “Strand eller havn?” I:
Sofie Kattrup og Malene Linell Ipsen
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“Tove Ditlevsen”. I: Dictionnaire des femmes créatrices, des femmes. Paris. 2013. 13 s.
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(red.): Skagen og Kerteminde. Kunst og
fiskeri. 2013, s. 13-22.
Fabritius, Elisabeth: “Viggo Johansen (18511935) Martha Johansen (1860-1929)”, I:
Anna Meister (red.): Konstnärskolonin på
Tyresö. Stockholm: Prins Eugens Waldemarsudde, 2013, s. 222-225.
Fink-Jensen, Morten og Charlotte Appel: Da
læreren holdt skole.Tiden før 1780. I: Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith
(red.): Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår
og visioner gennem 500 år. Bind 1. Aarhus
Universitetsforlag, 2013, 446 s.
Geertinger, Axel Teich: “Efter noder.Videnskabelig forskning på sporet af komponistens idé”, Diamanten 2013:2, s. 6.
Geertinger, Axel Teich: Anmeldelse af:
Margit Haider-Dechant: “Joseph Woelfl.
Verzeichnis seiner Werke / Margret
Jestremski: Hugo-Wolf-Werkverzeichnis”, Die Musikforschung, 66:3, 2013, s.
308-311.
Geertinger, Axel Teich (udg.): Niels W.
Gade: Comala Op. 12. Dramatic Poem after
Ossian. Fonden til Udgivelse af Niels
W. Gades Værker: Engstrøm & Sødring
/ Bärenreiter. 2013. 275 s. Fol. ISBN
87-90230-21-3 (Niels W. Gade:Werke /
Works, vol. IV:1.)
Gottlieb, Lennart: “Langeliniebilledet – om
Edvard Weies På Langelinie (1923)”,
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Arkivmedarbejder Kaare Bangert 01.01. 31.12.2013
Studentermedhjælp Anne Hagen Berg
01.01. - 31.05.2013
Chefkonsulent Ivan Boserup fra 01.01.2013
Informationsspecialist Mikala Brøndsted fra
01.01.2013
Studentermedhjælp Rebecca Vestervang
Chong fra 01.07.2013
Bibliotekar Finn Østervig Christiansen
01.01. - 30.11.2013
Bibliotekar Helena Eimert 01.01. 31.03.2013

Overassistent Anette Suhr fra 01.01.2013
Studentermedhjælp Iza Højmark Rosing
Søltoft fra 01.01.2013
Bibliotekar René Tjørnelund Thomsen fra
01.01.2013
Bibliotekar Helle Troldborg fra 15.03.2013
Konsulent Inger Uldal fra 01.01.2013
Studentermedhjælp Martha Marie Wagner
fra 01.01.2013
Bibliotekar Liwiria Wionczek fra 01.01.2013
Forskning- og Formidlingsenheden
Vicenationalsamlingschef Else Marie Kofod
fra 01.01.2013
Arkivar Lene Andersen Orlov til 19.06.2013
Studentermedhjælp Pia Juul Bjertrup 01.01.
- 31.01.2013
Studentermedhjælp Lone Marie Broxgård
fra 01.01.2013
Akivar Anders Christensen 01.07. 31.07.2013 og 01.11. - 31.12.2013
Seniorforsker Palle Ove Christiansen fra
01.01.2013
Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl
fra 01.01.2013
Forskningsbibliotekar Henrik Dupont fra
01.01.2013
Forskningsbibliotekar Sarah Giersing fra
01.06.2013
Arkivassistent Annette Grandt fra 01.01.2013
Projektmedarbejder Pelle Gustavson fra
29.10.2013
Arkivar Lene Halskov Hansen 01.01. 31.05.2013 og 01.09. - 31.12.2013
Bibliotekar Therese Høeg Jacobsen fra
01.01.2013
Seniorforsker Jens Henrik Koudal fra
01.01.2013
Forskningsbibliotekar Mette Kia Krabbe
Meyer fra 01.01.2013, orlov fra 05.09.2013
Projektmedarbejder Hannibal Munk fra
01.01.2013
Projektforsker Kirstine Munk 01.01. 15.08.2013
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Bibliotekar Tom Christian Engelbrecht fra
01.01.2013
Informationsspecialist Jan Erik Hansen fra
01.11.2013
Biblioteksassistent Anders Hejgaard fra
07.10.2013
Studentermedhjælp Lisbeth Hertz-Jørgensen
01.01. - 31.03.2013 og fra 01.09.2013
Informationsspecialist Karen Høgsberg fra
01.01.2013
Forskningbibliotekar Eva-Maria Jansson fra
01.01.2013
Forskningbibliotekar Leon Jaurnow fra
01.01.2013
Kontorfuldmægtig Karen Marie Jensen fra
01.01.2013
Bibliotekar Connie Juul 01.01. - 31.07.2013
Kontorfuldmægtig Ulla Kiertzner 01.01. 30.09.2013
Studentermedhjælp Ditte Kristine Kjær fra
01.06.2013
Informationsspecialist Marie Kolind Krogsgaard fra 01.01.2013
Bibliotekar Mai Charlotte Larsen fra
01.04.2013
Specialkonsulent Britta Lorckman fra
01.01.2013
Kontorassistent Peter Marszalek fra
01.01.2013
Bibliotekar Hanne Møgelberg fra
01.01.2013
Studentermedhjælp Karen Ørnholt Møldrup 01.02. - 31.12.2013
Studentermedhjælp Christian Martin Møller
01.01. - 30.04.2013
Forskningbibliotekar Bent Lerbæk Pedersen
fra 01.01.2013
Studentermedhjælp Charlotte Lahn Pedersen fra 01.01.2013
Bibliotekar Vivi Gade Rønsberg fra
01.01.2013
Informationsspecialist Katrine Marie Schrøder fra 01.01.2013
Studentermedhjælp Kasper Skaaning fra
10.07.2013
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Forskningsbibliotekar Jacob Langkilde Nielsen fra 16.09.2013
Seniorforsker Marianne Holm Pedersen fra
01.01.2013
Seniorforsker Erik Petersen fra 01.01.2013
Museumsinspektør Jens Erdman Rasmussen
01.01. - 31.03.2013
Forskningsbibliotekar Claus Røllum-Larsen
fra 01.01.2013
Forskningassistent Lars Christian Kofoed Rømer 01.01. - 30.06.2013 og fra
15.08.2013
Forskningsbibliotekar Alette Scavenius fra
01.01.2013
Assistent Michael Stanley Segner fra
01.01.2013
Konsulent Claus Seidel fra 01.01.2013
Forskningsbibliotekar Henrik Smith-Sivertsen fra 01.01.2013
Overassistent Synnøve Stevns fra 01.01.2013
Ph.d.-stipendiat Stig Roar Svenningsen fra
01.01.2013
Forskningsbibliotekar Anders Toftgaard fra
01.01.2013
Tonemester Peter Emmerik Warburg fra
01.01.2013
Forskningsafdelingen
Forskningschef John T. Lauridsen
Forskningsstipendiat Marianne Alenius fra
01.03.2013
Forskningsbibliotekar Anne Burchardi
Forskningsstipendiat Lise Busk-Jensen til
31.03.2013
Forskningsbibliotekar Lene Eklund-Jürgensen
Forskningsstipendiat Lennart Olaf Gottlieb
fra 01.02.2013
Studentermedhjælp Anne Katrine Gantzel
Højslund fra 01.06. - 31.12.2013
Forskningsbibliotekar Jakob Kyril Meile
Studentermedhjælp Anna Lund Nielsen
Forskningsstipendiat Badeloch Vera Noldus
til 31.07.2013
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Forskningsassistent Thomas Olsen til
31.12.2013
Studentermedhjælp Michael Pallisgaard
01.03. - 31.12.2013
Forskningsbibliotekar Anja Irmeli Perho
01.02. - 28.02.2013 og 06.05. - 17.05.2013
Bibliotekskonsulent Torsten Schlichtkrull fra
01.01.2013
Forskningsbibliotekar Anders Toftgaard
01.01. - 31.10.2013
Carl Nielsen Brevudgaven
Redaktør John Fellow Larsen
Kontorfuldmægtig Gert Posselt
Børge Houmann “Hvem er Nielsen”
Forskningsstipendiat Morten Møller til
17.12.2013
“Med hilsener fra Moskva”
Forskningsstipendiat Morten Møller til
17.12.2013
John Christensens/Barbermalerens
værk og virksomhed
Forsker Hanne Abildgaard 22.10. 31.12.2013
Dansk Center for Musikudgivelse
Konstitueret leder Axel Teich Geertinger
Studentermedhjælp Katarina Engberg
Seniorforsker Niels Bo Foltmann
Forsker Axel Teich Geertinger
Seniorforsker Peter Hauge
Studentermedhjælp Niclas Nørby Hundahl
fra 01.06.2013
Videnskabelig medarbejder Eva Hvidt til
30.06.2013
Projektforsker Bjarke Moe fra 01.01.2013
Kulturafdelingen
Kulturchef Uwe Bødewadt til 28.02.2013
Konstitueret kulturchef Bette Thomas fra
01.01.2013

Overassistent Sabina Terese Lindholm
Studentermedhjælp Joachim Lumbye
Studentermedhjælp Cathrine Lund-Jensen
Studentermedhjælp Elisabeth Munck
Bookingmedarbejder Helene Marguerite
Møller
Økonomikoordinator Sune Nebsager
Studentermedhjælp Christoffer Nejrup
Studentermedhjælp Sara Ellegaard Nielsen
Akademisk medarbejder Mathias Olander til
16.09.2013
Producentassistent Mathias Olander 17.09. 16.12.2013
Studentermedhjælp Michael Pallisgaard
Overassistent Uffe Paulsen til 30.11.2013
Formidlingskoordinator Uffe Paulsen fra
01.12.2013
Studentermedhjælp Maria Blichfeldt Petersen
Musikproducentassistent Vivi Petersen fra
23.09.2013
Markedsføringsmedarbejder Klaus Nordestgaard Rasmussen 04.03. - 03.09.2013
Udstillingsassistent Julie Benedicte Riis fra
04.02.2013
Studentermedhjælp Thomas Schiødt til
01.09.2013
Kontorassistent Trine Grue Svendsen til
25.05.2013
Møde- og multimedietekniker Tonny Vestersten
Kontorfuldmægtig Anne Louise Nygaard
Westtoft orlov fra 25.04.2013
Udstillingsassistent Mette Ørnstrup fra
14.10.2013
Fysisk Bevaring
Bevaringschef Marie Vest
Håndbogbinderlærling Iben Andersen til
31.12.2013
Fotograf Mogens Bech fra 01.12.2013
Konserveringstekniker Henriette Berg
Konservator Kirsten Bresler Orlov 31.01. 26.12.2013
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Studentermedhjælp Anders Bech Aktor
Studentermedhjælp Emil Andersen til
31.12.2013
Studentermedhjælp Ida Andersen fra
01.09.2013
Studentermedhjælp Lasse Himmelstrup
Andersen
Studentermedhjælp Maja Whitta Andersen
Studentermedhjælp Pil Witta Andersen fra
01.09.2013
Studentermedhjælp Tilde Tolberg Andersen
Udstillingskoordinator Christina Back orlov
til 04.02.2013
Kontorfuldmægtig Inger Ellekilde Bonde fra
01.05.2013
Studentermedhjælp Anna Pedersen Bækhøj
Servicekoordinator Maria Christensen
Studentermedhjælp Amalie Engbirk
Assistent Aina Engelung fra 22.06.2013
Musikproducent Maria Frej
Studentermedhjælp Andrea Ringvad Friederich
Studentermedhjælp Ane Signe Green til
30.09.2013
Udstillingskoordinator Maja Gro Gundersen
til 08.11.2013
Projektkoordinator Maja Gro Gundersen
09.11. - 13.12.2013
Teknisk koordinator Jakob Qvist Hansen
Kulturproducent Lise Bach Hansen
Studentermedhjælp Sidsel Sølling Hansen
fra 01.09.2013
Studentermedhjælp Anne Wedel Jacobsen
Studentermedhjælp Kristian Ebstrup Jacobsen fra 01.09.2013
Lydtekniker Søren Jacobsen
Møde- og konferencekoordinator Louise
Ejlskov Jensen
Redaktionssekretær Anders Rou Jensen fra
11.03.2013
Studentermedhjælp Juliane Hartsø Lassen
Udstillingsassistent Hanne Aaen Lassen
04.02. - 13.06.2013
Studentermedhjælp Helene Buchhave Lind
fra 01.09.2013
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Konserveringstekniker Grylle Carstensen
Bogbinder Hanna Christensen
Sektionsleder Iben Bak Christensen
Konserveringstekniker Nina Dahlstrøm
Konservator Sarah Ferry fra 15.04.2013
Konservator Birgit Vinther Hansen
Konserveringstekniker Christina Krüger
Henningsen
Konserveringstekniker Inger Hoby
Studentermedhjælp Anna-Katrine Jacobsen
til 30.06.2013
Konserveringstekniker Tina Johannesen til
10.12.2013
Konservator Ulla Bøgvad Kejser
Konservator Lotte Gelbjerg-Hansen Klyver
11.11. - 31.12.2013
Konserveringstekniker Annemette Kuhlmann fra 15.05.2013
Bogbinder Inger Mønster Marker
Sektionsleder Anna Magdalena Lindskog
Midtgaard
Konserveringstekniker Catrin Norén
Konservator Heidi Ann Offenberg fra
04.06.2013
Konserveringstekniker Marianne Lund
Petersen
Konservator Tine Rauff
Konserveringstekniker Helle Rosenmeier
Konserveringstekniker Signe Hjerrild Smedemark 01.03.2013
Konserveringstekniker Hanne Karin Sørensen
Konserveringstekniker Nina Fonnesbech
Targalski
Håndbogbinder Poul Martin Trnka
Konservator Jirí Vnoucek
Digital Bevaring
Afdelingsleder Birgit Nordsmark Henriksen
IT-konsulent Søren Vejrup Carlsen
Softwareudvikler Nicholas Clarke
Softwareudvikler Jonas Lindberg Frellesen
IT-konsulent Christen Hedegaard
Softwareudvikler Claus Jensen
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IT-analytiker Tue Hejlskov Larsen
IT-konsulent Eld Zierau

KØBENHAVNS
UNIVERSITETSBIBLIOTEK
Vicedirektør Michael Cotta-Schønberg
Københavns Universitetsbibliotek
Stab
Universitetsbibliotekar Michael CottaSchønberg
Souschef, overbibliotekar Majbritt Butina
Overbibliotekar Charlotte Rohde
Chefkonsulent Søren Bertil Fabricius Dorch
til 31.07.2013
Kontorfuldmægtig Line Fagerlind
Specialkonsulent Christian Boldsen Knudsen
til 31.10.2013
Bibliotekskonsulent Bodil Koch til
31.08.2013
Konsulent Bodil Koch fra 01.09.2013
Projektkonsulent Birgitte Munk
Informationsspecialist Jesper Christian
Mørch fra 01.11.2013
Chefsekretær Bente Green Schmalz
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek
Fakultetsbibliotekar Hans Kristian Mikkelsen
Informationsspecialist Charlotte Arnholtz fra
01.09.2013
Overassistent Charlotte Arnholtz til
31.08.2013
Informationsspecialist Muhamed Fajkovic
fra 01.10.2013
Informationsspecialist Sabine Fischer fra
01.09.2013
Studentermedhjælp Marie Gravesen til
08.07.2013
Studentermedhjælp Andreas Knude Hansen
Informationsspecialist Henriette Aabo
Hansen
Kontorfuldmægtig Oddur Hansen

Det Samfundsvidenskabelige
Fakultetsbibliotek
Fakultetsbibliotekar Gitte Kolstrup til
31.12.2013
Studentermedhjælp Emma Li Rundqvist
Bjærge til 31.08.2013
Studentermedhjælp Hazel Christine Engelsmann

Informationsspecialist Sabine Fischer til
31.08.2013
Informationsspecialist Anders Bonatto Fisker
Informationsspecialist Jan Erik Hansen til
30.04.2013
Informationsspecialist Lars Asger Juel Hansen
Informationsspecialist Ulrik Mads Hansen
Informationsspecialist Thomas Hoffmann fra
01.09.2013
Biblioteksmedhjælper Christian Hørby
Studentermedhjælp Majken Jacobsen fra
01.10.2013
Informationsspecialist Mads Korsgaard fra
07.10.2013
Studentermedhjælp Anna Kragh til
30.04.2013
Informationsspecialist Rune Pileborg Kurdahl
Sektionsleder Christian Ulrich Lauersen til
14.04.2013
Informationsspecialist Heidi Holst Madsen
Informationsspecialist Dicte Madsen
Studentermedhjælp Mathilde Sarah Manley
til 31.12.2013
Studentermedhjælp Louise Mazanti fra
01.01.2013
Informationsspecialist Maria Berendt Oldhøj
Nielsen fra 01.10.2013
Studentermedhjælp Sven Bjørn Olsson
Studentermedhjælp Andreas Valentin Pedersen
Informationsspecialist Marc Sales
Informationsspecialist Erik Schwägermann
Studentermedhjælp Marie Dehn Sparrevohn
01.03. - 25.06.2013
Studentermedhjælp Anne Bach Stensgaard
Informationsspecialist Niels Sørensen
Studentermedhjælp Mai Hanquist Takawira
fra 01.06.2013
Studentermedhjælp Kjartan Holm Trætteberg fra 01.10.2013
Studentermedhjælp Andreas Weisenfeld fra
01.05.2013
Biblioteksmedhjælper Phillip Wu
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Kontorfuldmægtig Thomas Hoffmann til
31.08.2013
Informationsspecialist Jakob Holtse til
31.03.2013
Studentermedhjælp Jan Rohde Jensen
Informationsspecialist Sara Pors Jepsen
Studentermedhjælp Katrine Kladakis
Studentermedhjælp Karsten Wraae Larsen
fra 01.01.2013
Projektmedarbejder Line Laursen fra
01.03.2013
Informationsspecialist Marie Christine
Levassor
Studentermedhjælp Emilie Lommer
Kontorassistent Anders Nicolai Mørch
Informationsspecialist Jesper Christian
Mørch
Informationsspecialist Søren Mølgaard
Rantzau
Informationsspecialist Margrethe Østerlund
Reitov til 30.06.2013
Overassistent Annette Schlätzer-Larsen fra
01.05.2013
Studentermedhjælp Christian Curt Vester
gaard Sohn
Informationsspecialist Anders Otte Stensager
Informationsspecialist Kirsten Thomsen
Studentermedhjælp Mette Thomsen til
31.01.2013
Studentermedhjælp Simon Borch Weber
Studentermedhjælp Camilla Weigel
Kontorassistent Niels Kaare Westh
Informationsspecialist Melissa Wieser fra
01.05.2013
Informationsspecialist Susanne Willaing
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Det Natur- og
Sundhedsvidenskabelige
Fakultetsbibliotek
Fakultetsbibliotekar Ingbritt Butina
Førstebibliotekar Kira Stine Hansen
Bibliotekar Elsebeth Alstrup
Informationsspecialist Susie Andersen
IT-konsulent Goran Basic
Forskningsbibliotekar Lene Borrits
Informationsspecialist Lisbeth Westergaard
Børgesen
Studentermedhjælp Martin Rolighed Christensen fra 01.01.2013
Chefkonsulent Søren Bertil Fabricius Dorch
01.08. - 30.09.2013
Studentermedhjælp Stine Riemer Ebsen
Informationsspecialist Jan Erik Hansen fra
01.05.2013
Informationsspecialist Susanne Mose Hartvig
Studentermedhjælp Jeppe Alexander Hertz
Studentermedhjælp Maja Holbak
Informationsspecialist Henrik Hornemann
Overassistent Kirsten Husager
Studentermedhjælp Mette Høy Jakobsen
Assistent Jannie Jensen
Overassistent Helle Jensen til 30.09.2013
Studentermedhjælp Martin Tugwell Jepsen
Informationsspecialist Torben Jørgensen
Specialkonsulent Christian Boldsen Knudsen
fra 01.11.2013
Studentermedhjælp Jonas Elsborg Knudsen
til 31.12.2013
Akademisk medarbejder Ann-Jeanett Koe
foed
Informationsspecialist Asger Væring Larsen
Informationsspecialist Susanne Lindow
Bibliotekskonsulent Inge-Berete Moltke
Studentermedhjælp Trine Glud Munksgaard
Informationsspecialist Therese Møller
Akademisk medarbejder Jakob Theil Nielsen
18.02. - 30.05.2013
Sektionsleder Susanne Gyldaa Olsen
Informationsspecialist Niels-Ole Prægel
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Informationsspecialist Kristoffer Vestereng
Scavenius 01.05. - 30.11.2013
Bibliotekskonsulent Torsten Schlichtkrull
Overassistent Annette Schlätzer-Larsen til
30.04.2013
Studentermedhjælp Jo Sestoft
Bibliotekar Birgitte Skiby
Studentermedhjælp Malene Krogsgård
Sørensen
Studentermedhjælp Astrid Elberg Thomsen
fra 01.08.2013
Informationsspecialist Lene Wendelboe
Informationsspecialist Melissa Wieser til
30.04.2013
KB Fællesfunktion for
Biblioteksfaglige Systemer
Sektionsleder Ole Holm
Systemkonsulent Christian Feld
Systemkonsulent Iris Graessner
Systemkonsulent Stine Bovbjerg Schultz
Det Juridiske Fakultetsbibliotek
Førstebibliotekar Christian Ulrich Lauersen
fra 15.04.2013, orlov 29.10. - 23.12.2013
Informationsspecialist Inger Barnechow
Hansen
Informationsspecialist Jakob Holtse 01.04. 30.09.2013 og fra 01.12.2013
Specialkonsulent Bo Søgaard Jensen fra
01.01.2013
Assistent Jeanette Juel Larsen orlov fra
30.03.2013
Studentermedhjælp Anna Victoria Lunds
gaard-Leth fra 01.08.2013
Studentermedhjælp Tue Scheel Nielsen fra
01.09.2013
Informationsspecialist Mia Nyman
Informationsspecialist Kristoffer Vestereng
Scavenius til 30.04.2013
Studentermedhjælp Tine Kruse Scharling fra
01.08.2013

KUB Diamanten
Førstebibliotekar Poul Erlandsen
Overassistent Annette Møller Askjær
Kontorassistent Per Baunsøe til 28.02.2013
Overassistent Elzbieta Blazejowski
Studentermedhjælp Troels Bolwig til
31.01.2013
Studentermedhjælp Nadja Filskov
Studentermedhjælp Signe Malgaard Hansen
fra 01.02.2013
Assistent Dorthe Adsbøl Hansen
Informationsspecialist Karen Marie Iversen
Studentermedhjælp Julie Brams Jensen til
15.08.2013
Bibliotekar Anni Johansen
Informationsspecialist Stine Kjærgaard
Informationsspecialist Carina Nøraa Larsen
08.01. - 30.06.2013
Informationsspecialist Jens Ludvigsen fra
01.01.2013
Biblioteksassistent Chris Madsen til
31.10.2013
Bibliotekar Pernille Melgaard
Bibliotekar Marianne E. Mortensen til
30.11.2013
Bibliotekar Christa Skovbjerg Nettermann
Bibliotekar Marianne Olander
Informationsspecialist Thurid Helena Petersen

Studentermedhjælp Sophie Amalie
Lykke Poulsen til 31.01.2013 og 01.07. 31.10.2013
Studentermedhjælp Anders Kjær Rasmussen
til 31.07.2013
Assistent Peter Rasmussen fra 01.04.2013
Overassistent Henrik Rung
Kontorfuldmægtig Rita Simonsen
Studentermedhjælp Marie Lundby Spanggård
Bibliotekar Janne Lis Sørensen
Bibliotekar Else Ørsted
Biblioteksbetjent Lena Troelsen Aars
KUB Procesafdeling
Førstebibliotekar Henriette Fog
Assistent Yvonne Bang til 31.08.2013
Kontorassistent Anne Marie Bech
Overassistent Uffe Bergh til 30.11.2013
Bibliotekar Julie Boehm
Afdelingsbibliotekar Ingelise Christensen
Informationsspecialist Birgitte Dam
Informationsspecialist Michael Ferslev
Bibliotekar Anne Frederiksen
Bibliotekar Søren Guts
Informationsspecialist Britt Ansbjerg Hansen
Overassistent Nikolaj Hansen orlov fra
07.10.2013
Studentermedhjælp Andreas Martin Hansen
til 31.12.2013
Sektionsleder Hanne Sonne Henriksen
Bibliotekar Ida Holm
Kontorfuldmægtig Lene Kjellesbjerg til
30.11.2013
Studentermedhjælp Ian Kasper Kjelsgaard
Studentermedhjælp Sara Dyring Larsen fra
01.01.2013
Informationsspecialist Kim Neander
Informationsspecialist Simone Schipp von
Branitz Nielsen fra 01.09.2013
Overassistent Lone A. Olesen til 31.03.2013
Informationsspecialist Helle Lund Pedersen
Overassistent Bente Bilstrup Rasmussen
Informationsspecialist Steen Rosendahl
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Studentermedhjælp Louise Marie Schenk
fra 01.09.2013
Informationsspecialist Marie Rud SkakArnstrup fra 01.11.2013
Studentermedhjælp Simone Kaae Slot fra
01.09.2013
Informationsspecialist Massimo Soldano
Informationsspecialist Tilda Skarby Stall
knecht fra 01.11.2013
Studentermedhjælp Tanja Lind Tankred fra
01.03.2013
Overassistent Jannili Winge
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Overassistent Birte Scheel
Bibliotekar Anne Skov
Bibliotekar Freddy Sørensen
Informationsspecialist Henrik Tang
Overassistent Sten Tulinius
Magasinafdelingen
Afdelingsleder Susanne Gyldaa Olsen
Assistent Helle Grethe Andersen
Sektionsleder Tino Brandt
Overassistent Charlie William Campbell til
30.04.2013
Studentermedhjælp Ida Nymark Christensen fra 01.01.2013
Studentermedhjælp Stine Riemer Ebsen
Biblioteksbetjent Tommy Gyldaa
Biblioteksbetjent Finn Holst Hinrichsen
Studentermedhjælp Mette Høy Jakobsen
Overassistent Sheku Amadu Jalloh
Overassistent Helle Jensen fra 01.10.2013
Studentermedhjælp Martin Tugwell Jepsen
Kontorfuldmægtig Lars Kim Kollemorten
Assistent Lisa Egerup Larsen fra 01.04.2013
Kontorfuldmægtig John Lynder
Kontorassistent John Mortensen
Studentermedhjælp Trine Glud Munksgaard
Biblioteksbetjent Lars Bo Mølkjer
Assistent Jakob Theil Nielsen fra 01.06.2013
Studentermedhjælp Søren John Abel Nielsen 01.06. - 31.12.2013
Assistent Susie Ott
Overassistent Reni Storgaard Pedersen
Studentermedhjælp Daniel Pilgaard
Studentermedhjælp Andreas Vibe Poulsen
Overassistent Henrik Rung
Kontorassistent Pernille Kirstine SchouNielsen
Kontorassistent Axel Schäffer til 30.11.2013
Overassistent Jan Smith
Biblioteksbetjent Michael Svellov
Studentermedhjælp Malene Krogsgård
Sørensen
Overassistent Poul Korsnab Sørensen
Overassistent Jeanette Wrist til 06.05.2013
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DIGITAL INFRASTRUKTUR OG
SERVICE
Vicedirektør, udviklingschef Birte Christensen-Dalsgaard
Digital Infrastruktur og Service Stab
It-konsulent Merete Bentzen
Digital formidlingskoordinator Ditte Maria
Bergstrøm fra 01.02.2013
Kontorfuldmægtig Laura Christiansen
Projektmedarbejder Krista S.G. Rasmussen
fra 01.04. - 30.06.2013
Drift og Support
IT-chef Peter Mathiesen
Scannermedarbejder Vahab Akbari
Studentermedhjælp Sarah Strunge Albertsen
Studentermedhjælp Cecilie Andersen fra
01.12.2013
IT-koordinator Niels Stein Andersen
Studentermedhjælp Anders Johannes Stein
Andersen til 31.08.2013
Studentermedhjælp Mads Gran Andersen fra
01.04.2013
Studentermedhjælp Julius Arnason fra
01.11.2013
IT-konsulent Emmanuel Asante
Studentermedhjælp Anna Bisp Asghari fra
01.09.2013
Digitaliseringsmedarbejder Lars Bahl
Studentermedhjælp Lamprini Basdeki
IT-konsulent Goran Basic
Studentermedhjælp Helene Emilie Bech
Fotograf Mogens Bech til 30.11.2013
IT-konsulent Eric Alain Largacha Bendsen
Studentermedhjælp Heidi Bentzen til
11.04.2013
Studentermedhjælp Ragnheidur Bjarnadóttir fra 01.09.2013
It-konsulent Lasse Bjørsted
Studentermedhjælp Frigg Hinge Bonde fra
01.09.2013
Studentermedhjælp Babette Peulicke Borggren

IT-support elev Casper Holm
IT-konsulent Hassan Hoortash
Studentermedhjælp Mahnoosh Hormati fra
01.11.2013
Studentermedhjælp Tine Ewé Jensen
Studentermedhjælp Maria Nemming Jepsen
fra 01.04.2013
IT-systemspecialist Lars Jørgensen
Studentermedhjælp Vibe Kellermann
Studentermedhjælp Farkhunda Khairzada fra
01.06.2013
Studentermedhjælp Mohammed Khosrownejad
IT-support elev Rossal Kiilerich
Studentermedhjælp Dominic Knauf fra
01.06.2013
Studentermedhjælp Katarzyna Kochniarczyk
fra 01.11.2013
IT-konsulent Eske Key Kristiansen
Studentermedhjælp Daniel Krumpietz fra
01.01.2013
Studentermedhjælp Thomas Holm Larsen
fra 01.03.2013
Studentermedhjælp Cathrine Lauritzen fra
01.09.2013
Studentermedhjælp Sebastian Mertz Lauritzen 01.02. - 31.12.2013
Studentermedhjælp Dario Loerke fra
01.11.2013
Studentermedhjælp Alexandre J.Q. Lopes
01.09. - 18.10.2013
Studentermedhjælp Gunnar Agerskov Madsen fra 01.12.2013
Studentermedhjælp Julie Maria Mathiesen
fra 01.06.2013
Studentermedhjælp Madeeha Mehmood
01.06. - 31.12.2013
IT-konsulent Hamid Reza Mehrabi til
30.11.2013
Studentermedhjælp Zakarias Foged Melchiorsen 01.03. - 31.08.2013
IT-konsulent Lis Michelsen
Scannermedarbejder Mikael Müller
Studentermedhjælp Christoffer Slott Nielsen fra 01.04.2013
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Studentermedhjælp Frederik Mølbak Brissing fra 01.12.2013
Studentermedhjælp Magnus Mølbak Brissing
Fotograf Søren Brissing
Studentermedhjælp Cecilie Brus fra
01.02.2013
Studentermedhjælp Bodil Ejsing Brødreskift
fra 01.05.2013
Studentermedhjælp Robert Jensen Buhl
01.03. - 31.08.2013
Studentermedhjælp Ask Holm Carlsen fra
01.12.2013
IT-supporter Christina Christensen
Studentermedhjælp Laura Riis Christensen
Studentermedhjælp Mina Chuntova fra
01.08.2013
Sektionsleder Johnny Deigaard 01.10. 31.12.2013
Scanningsmedarbejder Anders Didriksen fra
17.06.2013
Studentermedhjælp Fredrik Dupont fra
01.09.2013
Studentermedhjælp Katrine Dybkjær
Digitaliseringsmedarbejder John Ehbrecht
01.01. - 31.07.2013
Studentermedhjælp Lærke Borup Erichsen
fra 01.03.2013
Studentermedhjælp Andreas FindlingRottem
Scanningsmedarbejder Erik Fischer fra
17.06.2013
Studentermedhjælp Sara Fritzen fra
01.01.2013
Studentermedhjælp Mette Gabrielsen
Studentermedhjælp Anastasija Gogoleva fra
01.06.2013
Systemspecialist Lennart Grønlund
Studentermedhjælp Hannah Terese Gudmand til 31.12.2013
Studentermedhjælp Patrick Hallmann 01.02.
- 31.07.2013
Specialist Jørgen Ole Byberg Hansen
Studentermedhjælp Lærke Clausen Hansen
til 31.08.2013
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Studentermedhjælp Caitlin Richael O’Brien
til 31.12.2013
Studentermedhjælp Sofie Ohlsson fra
01.09.2013
Studentermedhjælp David Egebro Olsen fra
01.10.2013
Studentermedhjælp Louise Ravn Otte fra
01.11.2013
Studentermedhjælp Anna Juel Paulsen fra
01.02.2013
Studentermedhjælp Andrea Björk Paulson
fra 01.04.2013
Reprofotograf Helle Brünnich Pedersen
Studentermedhjælp Pernille Halmø Petersen
fra 01.09.2013
Fotograf Thomas Trane Petersen
Studentermedhjælp Anna Duelund Rasmussen til 30.06.2013
It-systemudvikler Peter Nyboe Rasmussen
fra 01.04.2013
Studentermedhjælp Adrian Ross-Thompson
Studentermedhjælp Victoria Ross-Thompson fra 01.01.2013
Studentermedhjælp Julie Raasteen til
31.05.2013
IT-konsulent Martin Jakob Samsøe Orlov til
28.01.2013
Studentermedhjælp Behzad Sanie
Studentermedhjælp Josefine Løndorf Sarkez
Studentermedhjælp Benjamin Savi fra
01.11.2013
Digitaliseringsmedarbejder Anne-Marie
Schiøttz fra 01.01.2013
Studentermedhjælp Nicklas Skov fra
01.11.2013
Digital formidler Rasmus Boje Smidt fra
07.10.2013
Studentermedhjælp Rasmus Boje Smidt til
06.10.2013
Studentermedhjælp Ziska Szemes til
08.03.2013
Scanningsmedarbejder Lene Sørensen 17.06.
- 05.09.2013
Studentermedhjælp Sara Holm Tandrup fra
01.06.2013
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Studentermedhjælp Matilde Tarnow fra
01.02.2013
Studentermedhjælp Clara Tesch fra
01.07.2013
Studentermedhjælp August Barnekow Tjerring fra 01.12.2013
Studentermedhjælp Rebecca Thilo fra
01.09.2013
Studentermedhjælp Victor Frederic Wagn
Trougaard fra 01.09.2013
Studentermedhjælp Kelly Sin Wan Tsang
Studentermedhjælp Thor Underberg fra
01.11.2013
Studentermedhjælp Rosa Nan Von Leunbach
Scanningsmedarbejder Søren Weidemann fra
01.08.2013
Scanningsmedarbejder Adarkwa Yeboah fra
01.08.2013
Studentermedhjælp Sanaz Hashemi Zonouz
fra 01.06.2013
Studentermedhjælp Polyxeni Zoumpoulaki
fra 01.03.2013
Digital Udvikling og Formidling
Afdelingsleder Christian Ertmann-Christiansen fra 01.05.2013
Afdelingsleder Lone Stefansen til 30.04.2013
Frontendudvikler Tom Juul Andersen
Digitaliseringsmedarbejder Samuel Durrah
Barksdale
Digital formidlingskoordinator Ditte Maria
Bergstrøm til 31.01.2013
IT-konsulent Alex Wiaberg Boesen til
30.06.2013
Systemkonsulent Knut Anton Bøckman
Specialkonsulent Anders Sparre Conrad
Chefkonsulent Christian Ertmann-Christiansen til 30.04.2013
Frontendudvikler Hasse Feldthaus fra
08.07.2013
Funktionsleder Kira Stine Hansen
IT-konsulent Per Holager fra 01.04.2013
Informationsspecialist Karen Marie Iversen

Kontorfuldmægtig Helle Casey Voss Orlov
03.02. - 17.12.2013
Overassistent Stephanie Woller fra
01.05.2013

ADMINISTRATIVT-TEKNISK
OMRÅDE
Vicedirektør Bodil Henriksen

Biblioteksbetjent Thomas Hvitfeld Bentzen
Biblioteksbetjent Peter Christoffersen
Biblioteksbetjent Sten Hansen
Biblioteksbetjent Tina Hansen
Transportleder Flemming Havre
Biblioteksbetjent Peter Friedrich Hornecker
Biblioteksbetjent Bent Jørgensen
Biblioteksbetjent Lau Egon Philip Jørgensen
fra 01.04.2013
Biblioteksbetjent Theis Steenberg Kludt
Biblioteksbetjent Kim A. Lohmann
Biblioteksbetjent Jan Lørup
Vagtmester Eske Frank Morthensen
Chauffør Rolf Stehnkuhl til 30.09.2013
Biblioteksbetjent Claus Sørensen
Biblioteksbetjent Dragi Vujcic

Administrationsafdelingen
Administrationschef Bodil Henriksen
Sektionsleder Bendt Alsted til 30.09.2013
Seniorrådgiver Bendt Alsted fra 01.10.2013
Regnskabskonsulent Bodil Kjær Andersen
Kontorfuldmægtig Heidi Barksdale
Kontorfuldmægtig Laura Christiansen
Kontorfuldmægtig Lene Ehbrecht
Fuldmægtig Vita Grzona
Overassistent Jytte Gårdsted
Specialkonsulent Hanne Lund-Hansen
Overassistent Alice Madsen
Uddannelseskoordinator Lis Nielsen
Ekspeditionssekretær Jeanne Nørr
Sektionsleder Hanne Palsøe fra 01.10.2013
Overassistent Louise Marie Schenk til
31.01.2013
Overassistent Gitte Steenberg
Kontorfuldmægtig Pernille Stuhr fra 01.02.
- 30.09.2013
Økonomichef Jørgen Troelsen
Kontorfuldmægtig Linda Kiemer UnnaLindhard til 31.03.2013

Kontorelever
Elev Ditte Christoffersen fra 01.05.2013
Elev Sarah Gøthgen Ditlev
Elev Charlotte Mikkelsen fra 01.05.2013
Elev Charlotte Bjerregaard Rashid til
30.06.2013
Elev Stephanie Woller til 30.04.2013
Driftsafdelingen
Driftschef Leo Poulsen

Bygningsdriften
Afdelingsleder Christian Bruun
Maskinmester Niels Danielsen
Ejendomsfunktionær Peter Dirland
Ejendomsfunktionær Gert Jensen
Arkitekt Mette Skov Jensen fra 16.03.2013
Kontorfuldmægtig Pia Olsen til 31.03.2013
Overassistent Charlotte Bjerregaard Poupinel fra 01.07.2013
Ejendomsfunktionær Lars Bo Rasmussen
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IT-konsulent David Grove Jørgensen
IT-konsulent Abdollah Nader Khatibi
Informationsspecialist Asger Væring Larsen
IT-konsulent Jacob Larsen
It-udvikler Jeppe Eimose Larsen fra
01.08.2013
IT-konsulent Sigfrid Lundberg
Webkoordinator Henrik Moss Lyngsie
It-udvikler Ronan McHugh fra 01.04.2013
Projektkonsulent Birgitte Munk
Systemkonsulent Karen Merete Strandgaard
Systemkonsulent Jørgen Valdorff Thomsen
IT-udvikler James Patrick Treacy orlov
25.03. - 16.06.2013
IT-konsulent Andreas Borchsenius Westh
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Bygningskonstruktør Lars Villum Sander
Roupé
Sikringsafdelingen
Sikringschef Claus Friis
Vagtbetjent Vicky Bech
Vagtbetjent Jan Ulrik Kronhøj Brandstrup
Overvagtmester Kjeld Bregenhof
Vagtbetjent Lars Christoffersen
Vagtbetjent Nicolas Jean Pierre Dubillot
Vagtbetjent Mille S.E. Hansen til 31.05.2013
Vagtbetjent Jan Martin Jakobsen fra
21.10.2013
Vagtbetjent Thomas Anton Jensen
Vagtbetjent Allan Juul
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Vagtbetjent Per Berg Kjeldsen til 31.07.2013
Vagtbetjent Martin René Klüssendorf
Vagtmester Claus Kofod
Vagtbetjent Jan Koldtoft
Vagtbetjent Niels Mertz Lauritzen
Vagtbetjent Signe Reinholt Nolvi
Vagtbetjent Lotte Kampmann Olsen
Vagtbetjent Timm Olsen
Vagtbetjent Jørgen Pedersen
Vagtbetjent Lars Echardt Petersen
Vagtbetjent Claus Riisgaard
Vagtbetjent Hanne Heegaard Stidsen
Vagtbetjent Tommi Heegaard Stidsen
Vagtbetjent Nick Vestphael
Vagtbetjent Henrik Boesen Vinding
Vagtbetjent Kim Horn Winther

Baggrund
Som nationalbibliotek forvalter Det Kongelige Bibliotek den nationale kulturarv af både
dansk og udenlandsk oprindelse i form af
udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser,
småtryk, computerspil), håndskrifter, arkivalier, musikalier, kort, billeder, fotografier
og plakater i konventionel eller digital form.
Biblioteket giver den bedst mulige adgang til
samlingerne på nutidens vilkår til forskning,
studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til
eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og
oplevelser med udgangspunkt i opgaver og
samlinger.
Det museale aspekt
Nationalbiblioteket som museum bygger
på den kendsgerning, at alle kategorier af
værker og samlinger har et musealt aspekt,
hvor ikke bare indholdet, men også genstanden, dens materiale, form, udseende, æstetik
og tilblivelse har særlig interesse og betydning. Museumsfunktionerne er organiseret
efter det princip, at den faglige forvaltning
(indsamling, ordning og ekspedition) samt
den tilhørende ekspertise fra 2013 ligger i
Nationalsamlingsafdelingen, der forvalter de
forskellige kategorier og typer af samlinger,
mens den praktisk-kulturelle og operationelle formidlingsopgave gennem udstillinger
og andre aktiviteter organiseres af Kulturafdelingen.
Museumsideen går langt tilbage i tiden.
Betegnelsen Danmarks Bogmuseum går således
tilbage til det 18. århundrede, Det Nationale Fotomuseum blev formelt navngivet og
oprettet i 1996, Museet for Dansk Bladtegning
i 1999, alle i Det Kongelige Biblioteks regi
på baggrund af en stigende udstillings- og
formidlingsinteresse for bestemte kategorier

af genstande. Det Kongelige Bibliotek fungerer endvidere på grundlag af arkivalierne
i Håndskriftsamlingen de facto som Danmarks Litteraturmuseum, en funktion, som i en
række andre lande er udskilt som et selvstændigt museum. Alle typer af materialer
har således principielt et musealt aspekt ud
over det indholdsmæssige, som Kulturafdelingen har til opgave at formidle i samarbejde med samlingsafdelingen. Udstillinger
under medvirken af Nationalbiblioteket går
tilbage til det 19. århundrede, mens egne
udstillinger først blev påbegyndt i 1908.
Udstillinger i kultur- og
forskningsformidlingen
I Nationalbibliotekets strategiplan for
2011-2014, For Viden, Indsigt og Oplevelse,
fremhæves det, at Nationalbiblioteket i kraft
af Den Sorte Diamant siden 1999 har fået
en synlighed og en række muligheder som
ingensinde tidligere for at formidle bibliotekets samlinger og funktioner for omverdenen. Den Sorte Diamant er i sig selv blevet
en del af landets kulturelle liv.Via udstillinger, koncerter, foredrag og andre kultur- og
forskningsformidlende aktiviteter tilbydes
befolkningen mulighed for at få indblik i og
opleve bibliotekets store kulturelle rigdom.
Udstillingspolitikken skal konkretisere dette
for udstillingernes vedkommende.
Det Kongelige Bibliotek skal tilbyde et
bredere publikum end de traditionelle biblioteksbrugere vekslende udstillinger på højt
niveau i de særlige fysiske rammer for udstillingsvirksomheden, hvoraf de vigtigste er:
• Rotundens Søjlesal (300 m2 mod nord)
vises skiftende kulturhistoriske og
aktuelle temaudstillinger, sædvanligvis
på basis af bibliotekets egne samlinger,
forskning og formidling ud fra samlingernes indholds- og museumsaspekter;
disse kan undtagelsesvist udvides til
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arealet mod syd (henholdsvis 200 m2 og
300 m2, i alt 500 m2).
Rotundens sydsal(e) (på henholdsvis 200,
300 eller samlet 500 m2) er rammen om
Det Nationale Fotomuseum, der ligeledes
viser danske og internationale fotografiske udstillinger på grundlag af Billedsamlingerne inden for såvel kunst- som
dokumentarfotografi.
Montanasalen (på 200 m2) er Det Kongelige Biblioteks skatkammer, hvor
bibliotekets kostbare, unikke, sjældne
eller særligt værdifulde værker kan opleves i længerevarende (halvpermanente)
udstillinger, svarende til museernes faste
udstillinger.
Museet for Dansk Bladtegning fokuserer på
den journalistiske tegning på grundlag
af de store bladtegningssamlinger i Billedsamlingerne. Museet viser nyerhvervelser og udstillinger om aktuelle emner
på Bladtegnergangen.
Aktualitetsprægede, mindre kulturhistoriske og samfundsaktuelle udstillinger vises desuden forskellige steder
i bygningen (Oktogonen, Dronningesalsmontrene, Kirkebybroen, Entrégalleriet) eller
op igennem det offentlige rum langs
bygningernes tværakse (“Flanørgangen”) og skal rumme spændvidden fra
det klassiske til det eksperimentelle og
udnytte samspillet med de arkitektoniske rammer.

Det er både Det Kongelige Biblioteks
opgave at vise nationens kulturarv, som man
forventer at kunne se netop her og ikke
andre steder, og at skabe uomgængelige
kulturoplevelser inden for en bredere vifte af
udstillingstyper. Det er af og til også ambitionen at udfordre publikum med tankevækkende, overraskende og debatskabende
udstillinger. Større udstillinger ledsages eller
følges op af foredragsrækker, debatter og
rundvisninger. Fælles for al udstillingsvirk-
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somhed er dog som institutionens raison
d’être, at der tages udgangspunkt i de originale
genstande og samlinger. En ikke uvæsentlig
del er at bidrage til nationale og internationale jubilæer, når de afspejles i samlingerne,
samt at fange aktuelle begivenheder, når det er
relevant.
Det Kongelige Biblioteks udstillinger skal
være æstetiske, faglige og følelsesmæssigt
udfordrende. Udstillingsgæsten skal have
en oplevelse på stedet, og udstillingerne må
gerne skabe debat og ny erkendelse, men
de skal også formidle nationens kulturarv i
Det Kongelige Bibliotek ud fra forskellige
vinkler som betydning, sjældenhed, værdi og
historisk perspektiv. Udstillingerne skal med
andre ord give publikum “noget med hjem”
og skal så vidt muligt formidles på både
dansk og engelsk.
Publikum i udstillingssammenhæng –
mål og målgrupper
Udstillinger begynder og ender med publikum. Både valget af emne og den konkrete
æstetiske og formidlingsmæssige iscenesættelse af udstillingerne tager udgangspunkt i
konkrete publikumsgrupper, og den enkelte
udstilling er først en succes, når ambitionen
om et stort publikum er nået.
Nationalbibliotekets opgave som forsknings- og serviceinstitution er at give adgang til
forskning og uddannelse på videregående
niveau, samt i bredere forstand for den del af
befolkningen, som søger relevant viden, hvor
de ikke kan få svar ad anden vej. Nationalbiblioteket er karakteriseret ved at betjene
forskere og studerende fra de videregående
uddannelser, uanset institutionstilknytning,
samt personer med dybtgående individuelle
interesser i aspekter af den del af den danske
kulturarv, som Det Kongelige Biblioteks har
ansvaret for. Det Kongelige Biblioteks samlinger rummer over 32 millioner enheder af

de oplevelser og fortællinger, der gemmer sig
i samlingernes genstande – gerne formidlet
gennem et journalistisk eller kunstnerisk
greb. Udstillingerne skal fortælle “den gode
historie”, som skal levendegøre samlingerne,
alt med en kvalitet, som bør være et særkende for Det Kongelige Bibliotek. Udstillingsformidlingen må aldrig være belærende
og ekskluderende, men skal tværtimod levere
den nøgle, der lader udstillingen og emnet
åbne sig for publikum.

Denne kulturarv har imidlertid ikke kun
interesse fra en forsknings- og uddannelsessynsvinkel, men også fra en kulturel identitets- og oplevelsessynsvinkel, der omsættes i en
interesse for at se, erfare, opleve og lade sig
inspirere af genstandene, både som fysiske
genstande og i kraft af deres indhold. Målgruppen for denne interesse er i realiteten
hele den kulturelt interesserede del af den
voksne befolkning, alt efter emne og faglig
synsvinkel. I praksis viser undersøgelser, at de
mest kulturforbrugende dele af befolkningen
er generationerne over 40 år med en længerevarende uddannelse og/eller med særlige
faglige eller kulturelle interesser. At gøre de
yngre dele af befolkningen til kulturforbrugere, når de passerer de 40, er et særligt mål,
som blandt andet søges realiseret ved at gøre
de studerende interesserede i Det Kongelige
Biblioteks kulturelle aktiviteter og tilbud.
Det er således realistisk at nå den læsende del
af befolkningen samt dem, der orienterer sig
i de forskellige mediers omtale af kulturtilbud. Udover det traditionelt kulturforbrugende publikum er det især en udfordring at
øge besøgstallet til udstillingerne ved at nå
en bredere del af det eksisterende kulturpublikum og ved at nå nye dele af befolkningen.

Udstillingsformidling
Alle større udstillinger skal formidles gennem omfattende pressearbejde i samarbejde
med institutionens pressekonsulent. Der skal
altid udsendes pressemeddelelser, og målet
er at få større anmeldelser i mindst fire af de
seks førende dagblade (Politiken, Berlingske,
Jyllands-Posten, Information, Kristeligt Dagblad,
Børsen) samt indslag i TV2 og visse af DR’s
kulturprogrammer, herunder interviews med
udstillingsredaktører eller overordnede chefer. En særlig succes er omtale i TV-Avisen.

Udstillingerne skal derfor kun undtagelsesvist henvende sig alene til de fagligt indviede. Udstillingerne skal naturligvis heller
ikke bare fremvise genstande, men formidle

Der annonceres på Det Kongelige Biblioteks
hjemmeside <www.kb.dk>, Facebook-sider og
i netværket StudentsOnly!. Alle udstillinger
forannonceres i Kulturkalenderen og præsenteres med mindre artikler og interviews i
Diamantbladet. Større artikler, herunder betydningsfulde åbningstaler, bringes i Magasin
fra Det Kongelige Bibliotek og efterfølgende
som Fokusartikler i Årsberetningen.
Udstillingsidéer i sammenhæng
Nationalbibliotekets strategi peger på, at kulturaktiviteterne i Den Sorte Diamant tager
udgangspunkt i Nationalbibliotekets opgaver
og samlinger og skal derfor både have en
indbydes sammenhæng og sammenhæng
med Nationalbibliotekets øvrige aktiviteter:
Sammenhæng mellem udstillinger, koncerter, foredrag, præsentationer m.m., således
at der udvikles og fastholdes en tydelig og
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den nationale kulturarv i form af udgivne
værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk,
computerspil), håndskrifter, arkivalier, kort,
billeder, fotografier, plakater og musikalier
i konventionel eller digital form og milliarder af digitale objekter og er som sådan
den vigtigste indsamler og bevarer af landets
kulturarv af såvel dansk som udenlandsk
proveniens inden for sine områder og dækker de største dele af landets kultur i både
bredde og dybde.

bil ag

markant kulturprofil, der både bygger på en
langsigtet planlægning, herunder af jubilæer
og andre nationale manifestationer, og udnytter aktuelle opgaver, begivenheder og andre omstændigheder i institutionens løbende
virke. Sammenhæng mellem Kulturafdelingens aktiviteter og bibliotekets forskning og
faglige ekspertise, herunder den omfattende
domicilerede forskning.
Det Kongelige Bibliotek har en stærk faglig
profil, der også skal afspejle sig i udstillingsprogrammet og i den enkelte udstilling,
ofte baseret på original forskning i bibliotekets samlinger af interne eller eksterne
forskere. Men gennem formidlingen og
iscenesættelsen skal forskningen gøres bredt
vedkommende og tilgængelig. Bredden og
spændvidden skal komme til udtryk i udstillingsprogrammet og skal kunne rumme både
det klassiske og f.eks. de nyeste internationalt
anerkendte fotokunstnere. Udstillingsprogrammet skal indeholde både det danske
og det internationale på måder, der trækker
tråde og inspirerer det lokale gennem det
globale.
I planlægningen skal der arbejdes med
smalle (i udstillerjargonen “kolde”) og brede
(“varme”) udstillinger i en kombination,
således at det samlede udbud altid er af
interesse for flere målgrupper. De “varme”
udstillinger kan inddrage internationalt
kendte kunstnere eller kulturpersoner, eller
det kan være tematiske udstillinger med
bred publikumsmæssig appel. Formålet er
at tiltrække såvel publikum som omtale og
dermed markere Det Kongelige Bibliotek
som kulturarvsinstitution i den offentlige
bevidsthed som et sted, hvor man bibringes
oplevelser. De smalle udstillinger er ofte
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fagligt tungere og tjener til at fastholde den
faglige profil – og måske de dybere intellektuelle oplevelser. Der kan være tale om
udstillinger af mindre kendte men alligevel
væsentlige forfattere, kulturpersonligheder
eller fotografer, eller der kan være tale om
sværere tilgængelige emner. Princippet om
smalle og brede udstillinger gælder for Det
Kongelige Biblioteks samlede udstillingstilbud, således at f.eks. en bred kulturhistorisk
udstilling i Søjlesalen kan trække publikum
til en smallere forskningsbaseret udstilling i
Det Nationale Fotomuseum eller omvendt.
De besøgende skal fristes til at se de smalle
udstillinger.
Det er – i lighed med andre kulturinstitutioner – også en del af Det Kongelige Biblioteks opgave at arrangere udstillinger, der
sigter på en specifik faglig målgruppe eller
en specifik faglig interesse. Koordineringen
mellem de forskellige typer af udstillinger kan være med til at give ny indsigt og
anderledes oplevelser.De kulturhistoriske
udstillinger kræver ofte mere iscenesættelse
for at bringe genstandene til live. For disse
udstillinger arbejdes derfor også med et koncept om at lade en kunstner tage et greb på
materialet, også for gennem denne kunstner
at skabe større interesse om udstillingen og
emnet. Eksempler på sådanne kunstnere er
Robert Wilson, Kirsten Dehlholm og Peter
Greenaway.
Udstillingsgæsterne skal have lyst til at vende
tilbage. Udstillingspolitikken skal derfor
rumme muligheden for årligt tilbagevendende udstillingsarrangementer, som det
føles uomgængeligt at besøge.

The Royal Library:The National
Library and Copenhagen University
Library and Information Service
The Royal Library is Denmark’s national
and university library for the University of
Copenhagen.
As a national library, the institution administers the national cultural heritage of both
Danish and foreign origin in terms of published works (books, periodicals, newspapers,
ephemera, computer games), manuscripts,
documents, maps, pictures, photographs and
music in physical or digital form, including the Danish part of the Internet in the
Netarchive.dk, also documenting the immaterial culture of everyday life. The institution
provides optimal access to the collections for
research, studies and cultural events, while at
the same time making sure that the collections are preserved, secured and handed on
to posterity. As a national library, the institution carries out research within the tasks,
functions, subjects and collections of the
national library. As a museum and cultural
institution, the national library disseminates
knowledge and experience derived from its
tasks and collections.
As a university library, the institution is the
main library for the University of Copenhagen, providing professional and scholarly
library services at the very highest level
to support education and research. It also
makes information resources available to the
public, including the corporate world and
the public sector.
The National Library
On 1 January 2013, a new organisational
structure for the National Library came into
force. It represented the largest, individual
organisational change since 1780. It has been

a major organisational change, merging six
collection areas into a National Collection
Department with three cross-disciplinary
units, which guarantee a more coherent
solution of tasks. The National Library
also consists of 3 activity departments: the
departments of Preservation, Culture and
Digital preservation. In 2013 the Research
Department was incorporated into this area.
2013 also involved a change of leader for
the National Library. Pernille Drost, MA
(Library and Information Science), took up
the appointment as Director of the National
Library after Steen Bille Larsen retired from
this post and became consultant to the chief
executive.
Two important objectives of the re-organisation were to create interdisciplinary collaborations in relation to acquisition, registration, research and dissemination across the
physical collections, while at the same time
directing increasing focus onto the digital area. One of the objectives is to get an
ever-increasing part of the national cultural
heritage digitised, thereby giving the public
increased digital access to the collections for
research, studies and experience, while at the
same time making sure that the physical collections are preserved, secured and handed
on to future generations.
Copenhagen University Library and
Information Service
The designation KUBIS is an abbreviation
of Københavns Universitets Biblioteksservice
and represents a collaboration between the
University of Copenhagen and The Royal
Library. A year ago, the KUBIS organisation was made permanent. This had been
preceded by a five-year period with an
experimental construction based on the
KUBIS1 agreement from 2007. During
this period, it became obvious that a joint
service organisation across two institu-
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tions is not without problems. The institutional duality, each with its own structure,
economy, staff management, not to mention
culture, makes it impossible to solve all these
problems completely. But the parties in the
collaboration have had no doubts regarding
the advantages of a joint organisation of the
library service for the university, and believe
that they outweigh any disadvantages.
The most important innovation in relation to the KUBIS1 agreement was the
establishment of KUBIS’ Library Committee.
The university director is the chairman,
and the committee consists of management
representatives from the faculties, student
and staff representatives, and the university
librarian.
The general purpose of the committee is
two-fold: on the one hand, the KUBIS construction necessitates that the University of
Copenhagen’s focus on the library as a vital
service institution is maintained to a reasonable extent. The prerequisite for this is that
the stakeholders are allowed considerable
influence on the development of KUBIS,
including how the resources are spent.
On the other hand, the two institutional
parties keep their decision-making authority as far as their own financial resources
are concerned. However, following the two
meetings in 2013, it is clear that the committee wants to serve a function at the
strategic and service-political level and to
be an active part of idea development and
the decision-making processes. The Royal
Library is satisfied with that.
Another important innovation in the
KUBIS2 agreement is the establishment of
Personaleforum (Staff Forum) as a permanent body. The Staff Forum consists of
representatives of the KUBIS management
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and KUBIS staff (across the University of
Copenhagen and The Royal Library). In
terms of staff-political issues, its competence is largely confined to competence
development with a concrete aim, as staff
policy and management still belong under
The Royal Library and the relevant faculties and institutes, respectively. However, the
Staff Forum’s primary task is also a different
one: to be a “mouthpiece” for the KUBIS
management’s dialogue with members of
staff concerning library-professional issues.
In practice, this has turned out to work well.
Discussion of these questions in the Staff
Forum provides a concrete, useful and, at
times, unexpected, angle for further discussion of these matters in KUBIS’ management group.
The KUBIS strategy is revised every third
year. This is also necessary, because currently
so much changes so quickly. For example,
e-books did not appear in the latest strategy for the period 2010-2013! But they are
certainly included in the new strategy for
2014-2016.
The other new theme in the strategy
concerns the enhanced study environment.
During the previous period, the physical
study environment at the KUBIS libraries
was stretched to maximum capacity within
the framework of the buildings. However,
it only accommodates a few of those group
study rooms, which are so popular with the
students. During the next period, KUBIS
will concentrate on the enhancement of the
study environments. They will be somewhat
similar to the learning commons or information
commons familiar in other countries, with
state-of-the art-technology and “smart” facilities in the study areas to support learning
in study groups. The KUBIS strategy must,
of course, be consistent with The Royal
Library’s strategy as well as that of the Uni-

The introduction to the strategy now states
that KUBIS’ strategic focus over the coming
years will be the development of the Digital
University Library. Of course, this development must be flexible and take into account
the different needs and conditions of the
individual areas. Nevertheless, the course is
set!
The service profile, too, has been revised.
A new element is the introduction of a
copyright service for the University of Copenhagen, which KUBIS is launching as a
preparatory project from 1 January. Another
elementary provision involves establishing
a quality requirement, which states that it
is only acceptable for a maximum of 1% of
the books be wrongly placed in the open
collections.
Retro-digitisation, digitally born
and physical materials
The strategic priority concerning the
National Library has brought about an
increased focus on interdisciplinary collaborations between the National Collections,
research and dissemination. At the same
time, digital production, particularly in relation to retro-digitisation, has been increasingly intensified and planned in cooperation
between the departments. The volume of
the National Library’s retro-digitisation has
also increased, based on Danish Books 17011900 on Demand (DOD), subject and period
digitisations from the collections, and the
digitisation of valuable and fragile cultural
heritage material.
Along with the digitisation of printed materials and cultural heritage, it is also crucial
for the National Library to guarantee the
digital preservation of our future cultural

heritage, while also collecting digitally
generated materials. In addition to the Net
Archive, which since 2005 has benefited
greatly from the internet under the Legal Deposit Libraries Act, in late 2013 we
implemented MyArchive, the future digital
system for the collection of private archives,
including emails. This attracted a great deal
of media attention. The Royal Library is one
of the first-ever libraries to have created a
system for the storage of the digital counterpart of the written letter collections from
artists, cultural figures and researchers, which
the Library has acquired over the centuries.
The aim is to be able to preserve and protect
the digital correspondence of the present for
the benefit of future generations.
MyArchive is a good example of the National Library’s great challenge. The Royal
Library continues to receive large physical
personal archives, which have to be registered and preserved, while MyArchive
requires editorial control and resources.
The dual tasks can also be clearly perceived
in the rest of the National Library, which
experiences an increasing growth of both
physical and digital materials, contradicting the public opinion about the imminent
“death” of the physical material.
Whereas a traditional research library
experiences a fall in acquisitions and use
of physical materials concurrently with the
transition to e-resources, this is not the case
of the National Library. In 2013 there was
no decline in the increase of legally deposited physical monographs. Likewise, in
2013 there was a small increase in document
delivery to the National Library’s reading
rooms. This is quite clearly a major challenge. The National Library must still handle
a large physical collection with acquisitions,
while at the same time keeping a close focus
on digital development.
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versity of Copenhagen, and the new strategy
explicitly explains how.
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Another definite challenge for the National
Library is the copyright conditions associated with retro-digitisation. Apart from the
expense of actual digitisation, there is an
increasing outlay for licence agreements and
copyright organisations, when the recently
retro-digitised cultural heritage must be
made available to the public. This is due
to the legal provision in the act on legal
deposit, which stipulates that a work must
be protected for 70 years after the death of
the rights holder. This increasing expense
has not been incorporated in the National
Library’s government grants. 2013 produced
several impediments to the availability of
retro-digitised materials due to delays in
negotiations about giving access to retrodigitised material.
There is no doubt that digitisation and subsequent dissemination of the Royal Library’s
physical cultural heritage is of interest to a
very wide audience, a fact that the National
Collection Department had very much
in mind in their activities in 2013, which
proved a great success. The project Denmark Seen from the Air – before Google, was
launched with Funen and neighbouring
islands as the first region in 2012. Digitisation of aerial photos of the localities on
Funen, which helps the users place these
correctly via crowdsourcing, resulted in
amazing user activity. In 2013 the island
of Bornholm became the next part of the
project.
Digitisation on Demand of Danish books
from the period 1701-1900 is another major
project, which was consolidated in earnest
in 2013. If a user orders a Danish book
from the Royal Library’s national collection
from this period, which is not allowed out
on loan, s/he is offered the alternative of a
digital file of the book for use in the reading
room, and the work is then freely available
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in digital form. In 2013, about 3,500 books
were digitised via this model. Meanwhile,
the project is linked to the collaboration
with the firm ProQuest for digitisation
of all Danish, Norwegian, Icelandic and
Schleswig-Holstein books up to 1700. In
2013, about 6,200 retro-digitised works
became available.
In addition, several other collections were
digitised in 2013. The Royal Library has
participated in the European project Europeana Collections 1914-1918 about the First
World War, where the National Collection Department has digitised a number
of Danish collections of books, pamphlets,
maps and pictures from the First World War,
as well as supplying materials about the
Reunification period (1918-1920). These
materials are currently being made available
digitally and are part of the Royal Library’s
commemoration of the centenary year of
the outbreak of World War I, which includes
a conference and exhibitions. The Library
is also commemorating the 150th year of
the outbreak of the German-Danish War in
1864. The National Collection Department
has digitised an extensive collection of contemporary photos from the Royal Library,
the State Archives and a few other institutions. These were available in March 2014.
Funding
With the merger of the Royal Library
and the National Library of Science and
Medicine, the Ministry decided that fixed
economic frames should be worked out for
the National Library, the University Library
and the cross-disciplinary functions’ shares of
the total government grant.
In the 2013 National Budget the library
had an appropriation of DKK 336.1 million
After the presentation of the 2012 accounts,
a saving of DKK 2.3 million was carried

The library’s total expenses in 2013
amounted to DKK 388.2 million. Of this
amount DKK 181.7 million went on salaries
and DKK 206.5 million on other costs. Of
the total costs of DKK 388.2 million, the
amount of about DKK 115 million- the
equivalent of 30% - related to the library’s
buildings, covering interests and repayments
of loans, payment of property tax and current operational expenditure and maintenance.
The accounts show that the library’s activities in relation to grant-aided research and
other grant-aided activities were neutral in
terms of results.
The turnover on the two forms of activities
amounted in 2013 to about 12.6 million. It
was a question of costs that were all covered
through contributions primarily from private benefactors such as sponsors, foundations, grants etc.
In 2013 the library received financial support from a large number of sponsors, foundations, institutions, businesses and private
citizens.

the principles of the act, including the new
regulations for dispositions and savings,
should be applied already from 2013. One
of the implications of the regulations is that
the individual institution is only allowed
to dispose of their carried-forward balance
after having obtained permission from the
Department. All state institutions’ accumulated means were, therefore, “frozen” by the
end of 2012. As far as The Royal Library is
concerned, this meant a total of DKK 2.3
million being “frozen”.
During the year, the library got permission from the Department to spend DKK
1.3 million of these frozen means, and the
library subsequently calculated with a saving
of DKK 1.0 million. The accounts at the end
showed a saving of DKK 0.8 million, which
the Department has already released for
spending in 2014. The library lived up to the
new demands in 2013 concerning financial
management, and the result of the accounts
is by and large as planned. Nevertheless, it is
worrying that institutions such as the library
are forced by the scheme to spend so closely
to the limit of their grants. The possibility of being able to cover unforeseen extra
expenses (e.g. repairing storm damage etc.)
will disappear along with the introduction of
the tighter budgeting regulations.

Legislation
The legislative framework for The Royal
Library is set out in the National Budget.
There are specific legislative frameworks for
legal deposit, anti-theft protection and for
research.

Buildings and disasters
2013 was characterised by a number of tasks
in relation to the future joint stack, many
renovation cases and active contingency
work in connection with the storms Allan
and Bodil and the subsequent floods. It was
altogether a diverse year, in which both
planning competence and crisis management
capability were put to the test.

In 2012, the Folketing (Danish Parliament)
passed a National Budget Act, coming into
force from 2014. The Treasury decided that

The storm Allan reached Denmark on 28th
October with gusts of 53 m/s, which is
the strongest wind velocity ever recorded
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forward. During the fiscal year, the library
also had supplementary income amounting
to DKK 50.6 million. Therefore, in 2013, the
total disposable amount for the library came
to DKK 389.0 million.
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in Denmark. Part of the frontage of the
Diamond (built 1999) towards the waterfront was dislodged. The following day the
glass section was refitted and secured against
similar incidents. At the Holm building
(1906), the fierce wind dislodged a considerable number of tiles. The most critical
parts of the roof were very quickly fixed.
However, at Nørre Allé (1938) the situation
was far more serious. Here about 200 square
metres of the copper roof were ripped off
by the storm and over the following weeks
with very unstable weather, a great deal of
water damage occurred in the main building. Consequently, restoration of about 1/3
of the roof surface of the main building is
now taking place.
The storm Allan was followed by the storm
Bodil on 5th December. When the storm
abated on 6 December, the water was forced
backwards, resulting in a storm surge. The
water level in Copenhagen reached 165 centimetres above ordinary level, which is about
20 cm below the quayside at the Diamond,
but nowhere did the harbour water rise
above the quayside. However, by midday on
6 December, groundwater started seeping
into the older and lower parts of the building. The Building Operation Department
and the Department of Security’s emergency
measures worked perfectly, and the water
was pumped out as soon as it penetrated.
The groundwater seepage abated as the
water level in the harbour decreased, and the
extent of damage was very limited.
Staffing matters
In 2013 a total number of 656 members
of staff were employed in the library. The
number of employees rose by 45 in 2013
in relation to the 2012 level. The increase
is predominantly due to an increase in the
number of student assistants for the purpose of retro-digitisation under commercial
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services, but also an increase in the number
of employees, who deliver services to the
University of Copenhagen. Compliance
with the act on acute jobs also contributes
to the increase.
Converted into person-years, the 656 appointments correspond to 437.5 full-time
jobs, representing an increase of 8.5 FTE,
when compared to 2012.
The 437.5 FTEs are distributed on the following appropriation categories:
Ordinary activity
Commercial services
Grant-aided research
Other grant-aided activities

395.2 FTE*)
23.2 FTE
12.0 FTE
7.1 FTE

*) Incl. FTEs for the production of services
in libraries owned by the University of
Copenhagen and staff employed in flex jobs
and job training.
All in all 101 employees left and 151
employees joined the library in 2013. A considerable part of these changes has happened
within the group of temporary staff, such
as students, project staff etc. Add to this a
number of people leaving or arriving among
the permanent members of staff. The library
has encountered no problems in handling
the replacement process.
IT Digital Infrastructure and Service
Digital Infrastructure and Service is responsible for the running and further development of the Royal Library’s digital infrastructure in the broader sense.
This means that Digital Infrastructure and
Service (DIS) is responsible for a number of
systems necessary to ensure that the Royal
Library can serve its customers digitally. DIS
is also responsible for digitisation and, via its

In 2013 the department had five main tasks:
increased focus on technological sustainability and green energy; users’ IT security;
improved display on mobile user interfaces;
mass digitisation; and digital dissemination
of the Royal Library’s many collections in
close collaboration with external partners,
including Danish Broadcasting Corporation and
Google Cultural Institute.
2013 witnessed completion of the replacement of the wireless network. It covers all
public areas. The number of wireless access
points increased to 88, compared to 40 in
the old installation. This provides larger coverage areas and higher coverage density. The
wireless network is a great success with the
users and has been highly praised, both by
students in reading rooms and by organisers
of events in the Black Diamond.
In 2013, the Royal Library continued to focus strongly on mass digitisation. Apart from
basic digitisation, which includes selected
parts of the National Library’s collections,
the two previously mentioned projects
Digitisation on Demand and Denmark Seen
from the Air – before Google were instrumental
in stimulating this development. At the same
time, the department extended its commercial services activities. The result is that the
capacity was developed in all fields in relation to general flatbed scanning, book scanning and photo digitisation. This meant that
the turnover from revenue-funded activities
exceeded DKK 10 million for the first time.
Today a modern library does not only
consist of physical books, but also of digital
works and data. Therefore, over the past
few years, the Royal Library has worked
intensively on building an infrastructure

for the digital library, which includes the
basic functions for management and dissemination, together with the preservation
of digital materials, both digitally born and
retro-digitised.
In 2013, technical development progressed
in earnest. Functions were established that
make it possible to input and subsequently
administer various types of files manually.
The files can be grouped in works, described
with metadata and searched for in the
administration interface for the use of the
digital curators.
The system is under current development,
and towards the end of 2013 another corner
stone was laid. It is now possible to send
digital objects for long-term preservation in
the National Bit stack. The basic system for
bit preservation is fully developed, but at the
time of writing not yet released for use.
In years to come, the infrastructure, which
the project is developing, will be the pivotal
point for further development of collectionbased services in the library, whether it be
digital legal deposit, new dissemination- or
preservation solutions.
Preservation and conservation
The Department of Preservation is responsible
for the preservation of The Royal Library’s
national collections placed in the stacks.
Each year The Royal Library completes a
number of digitisation projects in order to
give the library’s patrons access to digital
editions of books, documents, maps and
photographs etc. from the library’s unique
collections. Apart from facilitating users’ access to the collections, digitisation also helps
to protect the physical collections against
wear and tear, just as in some cases digitisation may be the last resort in order to secure
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the information: i.e. substitute, physical
works threatened by deterioration.
Support of the digitisation of books and
other materials through consultancy, condition assessment and conservation has been
concentrated particularly on the incunabula
collection and Danish prints from the period
1601-1700. Users can order Danish prints
from 1701-1900 as e-books, and a condition
assessment of these books helps to make sure
that the scanning takes place without any
damage to the material. This might happen,
either by taking special precautions during
the scanning or by deploying a conservation
process to stabilise the material. In the case
of both collections, the books are currently
being boxed up.
The Department of Preservation was also
involved in the library’s exhibition activities,
particularly the exhibition Nordic Book Covers 2013, where the department presented
a live book bindery and demonstrated the
strong Nordic artisan tradition.
In connection with the Ministry of Culture’s
decision to build a new remote stack for the
national collections, it is necessary to get an
overview of the registration needs in terms
of the collections. Here the Department of
Preservation plays a central role in gathering
all the available information, which describes
the collections, thereby gaining an overview
of the collective need for preparatory activities.
Cultural events and exhibitions
The Royal Library is home to a broad range
of cultural events, exhibitions, publications
and concerts. January brought rather new
sounds to the public space in the Black
Diamond’s 12-channel loudspeaker system
in the Atrium. When the Danish Association
of Composers celebrated the centenary of its
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birth in 2013, it seemed obvious to let some
of the youngest members of the Association
create some new works – 12 in all – for the
Atrium. The Association’s 100th birthday
also occasioned The Great Journey of Sound.
The library and the Association of Composers offered the public nine hours of Danish
music on probable – and improbable – stages
in the Diamond and in the old part of the
library at Slotsholmen.
2013 was also devoted to Søren Kierkegaard,
since it was the bicentennial of the philosopher’s birth. The Royal Library houses
the Søren Kierkegaard Archive: the unique
collection of his letters, diaries, manuscripts
and books, which gives an extraordinary
insight into his works. Based on the original material and an extremely spectacular
presentation, the exhibition, The Original
Kierkegaard became an absolutely central part
of the National Library’s Kierkegaard celebrations. Another important, related event
took place on 5 May. The leading interviewer from New York Public Library, Paul
Holdengräber, who is also a knowledgeable Kierkegaard reader, took to the stage
in the Queen’s Hall. Based on the concepts
of Love, Faith and Choice, three conversations based on Kierkegaard followed, with
the philosopher Pascal Bruckner, the author
Siri Hustvedt and the chef and co-owner of
the two-Michelin star restaurant Noma in
Copenhagen René Redzepi as participants.
International Authors Stage contributed
with a number of truly heavyweight international profiles such as Kofi Annan, P.O.
Enquist, Michael Palin, Siri Hustvedt, Göran
Rosenberg, Pascal Bruckner, Philip Djian,
Caitlin Moran and Milton Hatoum. There
was also a major and ambitious exchange
project between Danish and Palestinian
authors from all over the world: Nathalie
Handal (US), Kamal Boulatta (D),Yahya

The Royal Library’s cultural network for
students in higher education Students Only!
passed the figure of 8,000 members in 2013
after the semester’s opening event, which
featured dialogues – and two well-known
names from the world of philosophy: Jan
Werner-Müller and Jacques Rancière. Not
to mention, the UN secretary general Ban
Ki-Moon, who wished to meet a young live
audience in connection with his official visit.
There were also the usual, excellent traditions and events: a lecture series – in 2013
on Controversial politicians in the 20th century,
The German Occupation 1940-45 and Thirst
for knowledge; going-home concerts; the café
stage The Young and the Heavy; Press photo of
the year in the National Museum of Photography; and Culture Night, which in 2013
included the guests’ own shouting chorus in
the old reading room.
Towards the end of the year, the National
Museum of Photography opened its first
solo exhibition in Denmark of works by the
German photographer, Barbara Probst, who
in her thought-provoking way challenged
the relationship between photography and
reality.
Research
During the reorganisation of the National
Library, research at the Royal Library was
divided into two, so that the permanently
employed researchers, who according to
their job description have a mandatory
25% research, were transferred to the newly

established Research & Dissemination Unit
under the new large National Collection
Department.
The Research Department is now exclusively
organising the resident researchers and major
externally financed research projects, but is
still in charge of the strategic management
of the library’s research via the research director
and a small attached staff, who deal with the
central research administration (also in terms
of the permanently employed researchers)
and, not least, research dissemination. Thus,
the Department produces exhibitions as well
as scientific and promotional publications.
In 2013, there was only a modest change
among the researchers resident in the library,
since they have either kept their residence
via a new project or have obtained an extension of an already existing project. The
number of resident researchers continued to
be substantial in 2013, which means that the
office capacity is practically fully exploited.
The number of resident researchers financed
by the foundation grants has for some years
by far exceeded the number of permanently
employed researchers, and this group will
probably continue to be in the majority.
Organisation
The National Library includes the following
departments:
•
•
•
•
•

The National Collection Department
Department of Cultural Activities
Department of Preservation
Digital Preservation
Department of Research

Copenhagen University Library includes the
following units:
• Copenhagen University Library City/
Faculty Library of Social Sciences

212

s um m ary

Hassan (DK), and Najwan Darwish (PL),
who met with Hanne-Vibeke Holst, Martin
Glaz Serup, and Janne Teller in the Diamond
for a 3-day residency. Their conversations
and readings – private and on stage – continue in 2014, when they all meet again in
Ramallah.
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• Copenhagen University Library North,
comprising the Faculty Library of
Natural and Health Sciences, and the
two interdisciplinary departments: Stack
Department and Department of Information Resources
• Copenhagen University Library South,
comprising the Faculty Library for
Humanities, the Faculty of Law Library
and the IT Library
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• Copenhagen University Library The
Diamond
The shared functions are organised within:
•
•
•
•

Digital Infrastructure and Service
Department of Administration
Technical Department
Department of Security
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