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Forord
Det Administrative Bibliotek har i sine 75 år ført en omskiftelig og til tider turbulent

tilværelse under forskellige ministerier. Trods disse vanskelige arbejdsvilkår har bibliote-

ket udviklet sig til en moderne institution, der fungerer som virksomhedsbibliotek for

den samlede statslige forvaltning og  bidrager til kvalitet og effektivitet i centraladmini-

strationens arbejde ved hjælp af god formidling og specialviden om centraladministratio-

nens opgaver og arbejdsforhold.

Biblioteket er endvidere drivkraften i Danmarks næststørste bibliotekssamarbejde

MiniBib (Ministeriernes edb-Bibliotekssystem), der nu har 27 deltagende biblioteker.

Denne udvikling illustreres på bedste vis i dette jubilæumsskrift i form af bidrag fra

nogle af de personer, der har haft stor betydning for bibliotekets udvikling.

Den nærmeste fremtid fører den turbulente tilværelse videre, idet en fusion med
Statens Information og INFOSCAN er planlagt til udgangen af 1999. Tingene ændrer sig

hurtigt fra Økonomistyrelsens rapport i 1997 om Det Administrative Biblioteks og Mi-

niBibs fremtidige opgaveløsning og organisering, der blandt 7 scenarier (bl.a. fusion med

Det Kgl. Bibliotek eller fusion med Folketingets Bibliotek) anbefalede løsningen med

Det Administrative Bibliotek som en selvstændig institution under Forskningsministeri-

et, der vil „få en konkret mulighed for eksemplarisk at illustrere, hvorledes en hensigts-

mæssig anvendelse af tidssvarende informationsteknologi i biblioteksbetjeningen rum-

mer mulighed  for let og ubesværet tilgængelighed af information“. Biblioteket nåede

gode resultater i 1998, der var  det første år af den 3-årige udviklingskontrakt, men

usikkerheden omkring institutionens fremtid i forbindelse med fusionsplanerne fra star-

ten af 1999 har dæmpet denne positive udvikling.

Det er derfor mit håb, at Det Administrative Bibliotek i det ny årtusinde vil få mulig-

hed for at udvikle sig yderligere samt opfylde de mål som den indgåede udviklingskon-

trakt har opstillet. Som overordnet succeskriterium skal Det Administrative Bibliotek

fortsat være et aktiv for centraladministrationen.

Steen Rosendahl

Kst. biblioteksleder
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Ved kgl. resolution af 23. april 1924 skete der

en omordning af de danske ministeriers ar-

bejdsområder, hvorved socialministeriet blev

oprettet (socialminister Borgbjerg), og sagerne blev

fra det gamle indenrigsministeriums socialkontor

overført til det nye socialministerium. Det nye mi-

nisteriums bibliotek blev første gang omtalt i „Medde-

lelser fra Socialrådets sekretariat“ juli-august 1924,

idet der fremkom en „Liste over bøger, indgået i so-

cialministeriets bibliotek“ ved sekretær K.A. Hansen.

Listen var på ca. 12 sider og omfattede 29 fyldigt an-

noterede titler inden for sundhed, forsørgelse, ar-

bejdsløshed m.v. I alt udkom 3 annoterede lister indtil

oktober-november 1924, da tidsskriftet ophørte.

Biblioteket er formentlig blevet fællesbibliotek for

arbejds- og socialministerierne ved disses sammenlæg-
ning den 8. juli 1940. Det har i øvrigt været vanskeligt

at finde skriftlige optegnelser fra bibliotekets første

år, men i Knud Larsen: „Dansk biblioteksfører“ 1936

nævnes, at socialministeriets bibliotek havde 11.000

bind og abonnerede på 58 udenlandske tidsskrifter. I

et internt notat nævntes, at udlånet i 1942/43 var på

2585 bind, og at man havde indkøbt 299 bøger.

TIDSSKRIFTINDEKS

Fra oktober 1943 startede arbejds- og socialministeri-

ernes bibliotek en tidsskriftindeks om arbejds- og

socialpolitiske spørgsmål. Denne indeks blev udarbej-

det på grundlag af ca. 400 tidsskrifter, og artiklerne

blev ordnet systematisk efter emner. Antallet af artik-

ler nåede i 1970 op på 3811 analyser pr. år. Til sam-
menligning kan nævnes, at „Dansk tidsskrift index“ i

1970 gennemgik 333 danske og norske tidsskrifter og

registrerede ca.  5.500 artikler. I 1971 blev der - da

emnekredsen efterhånden gik ud over arbejds- og

socialministeriernes ressort - lagt en ny redaktionel

linje, idet man strammede kriterierne for udvælgelsen

af artikler. Disse skulle herefter belyse aktiviteten på

de af arbejds- og socialministeriernes administrerede

områder og afspejle tidsskriftsdebatten om mål, mid-

ler og metoder i arbejdsmarkeds- og socialpolitikken.

Den omtalte tidsskriftindeks udkom fra januar 1972

ikke mere i „Socialt tidsskrift“, men blev - af aktuali-

tetshensyn - udsendt som selvstændig publikation:

„Nyt fra biblioteket“ til 400 embedsmænd i arbejds- og

socialministerierne, de sociale styrelser samt større

biblioteker.

LEDERPROBLEMER

Rigsbibliotekaren stillede i 1946 i et memorandum

forslag om, at socialministeriet skulle ansætte en af

Det kgl. Biblioteks bibliotekarer som tilsynsførende,

og dette skete samme år. Ansættelsen varede indtil

1970, da lønningsrådet inddrog alle honorarer. Fra

1948-61 blev biblioteket ledet af socialrådgivere, der

udførte et stort og dygtigt arbejde med at katalogise-

re bogbestanden. Boganskaffelserne skete i nært sam-

arbejde med embedsmænd, og her var biblioteket

meget heldigt stillet, fordi mange af landets førende

socialpolitikere i de år var beskæftigede i arbejds- og

socialministerierne, og fordi disse var meget interes-

serede i at yde deres til højnelse af bibliotekets stan-

dard.
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TILVÆKST

I oktober 1957 tog man initiativet til at bringe biblio-

tekets tilvækstsliste i „Socialt tidsskrift“. Denne acces-

sionsliste udkom her indtil efteråret 1972, på hvilket
tidspunkt biblioteket ønskede en hurtigere fremkomst

af de nye bøger, hvorfor man selvstændigt påtog sig

udgivelsen af „Tilvækst“, der en gang om måneden

sendes til samme kreds som „Nyt fra biblioteket“.

LOKALER

I 1961 blev der for første gang ansat en heltidsbiblio-

tekar, der bl.a. havde til opgave at fremskaffe bedre

lokaler til biblioteket, der på det tidspunkt var belig-

gende på 4. sal i Slotsholmsgade 10, hvor man havde

en vidunderlig udsigt ud over byens tage, men desvær-

re kun havde varme i bibliotekets 2 kontorer. I maga-

sinerne var der ingen varme eller isolation, og ofte

trængte fygesne ind om vinteren og lå i smådriver,

medens personalet iførte sig vinterfrakker, når man
skulle ud at hente bøger i rummene, der var sparsomt

belyst igennem nogle glughuller.

OMBYGNING

Efter mange forhandlinger blev der bevilget penge til

en omfattende ombygning, hvorved magasinerne i

løbet af 2 1/2 år forvandledes til moderne, velisolere-

de lokaler med store termoruder og varmeapparater

samt nye stålreoler.

Biblioteket blev nu også bedre i stand til at yde den

virkelige service over for embedsmændene, som bl. a.

forvaltningskommissionen havde anbefalet i sin 7.

betænkning, bilag 2, fra 1950. Heri havde man påpe-

get, at socialministeriets bibliotek, som det største af

de ministerielle biblioteker, ville være egnet til at

danne kerne i en fællesordning af centraladministrati-

onens biblioteker.

Til trods for flytte- og håndværkerbesværet vokse-

de bibliotekets udlån stærkt, og aktiviteterne udfolde-

de sig bl. a. ved, at der blev startet en administrativ

afdeling, der viste sig at blive kimen til det senere

meget benyttede bibliotek om administrative viden-

skaber. Fra „Det Internationale Institut for Admini-

strative Videnskaber“ i Bruxelles fik biblioteket skæn-

ket en betydelig samling litteratur af denne art, som

med tiden er blevet udbygget dels ved gaver og dels

ved indkøb af bøger og tidsskrifter. For at udbrede

kendskabet til den administrative litteratur startede

biblioteket i 1969 på grundlag af 70 tidsskrifter en
tidsskriftsindeks om disse emner: „Administrativ in-

deks“. Denne indeks udkommer 1 gang om måneden

og sendes til 2-300 interesserede inden for centralad-

ministrationen og universiteterne. Kartotekskortene

opbevares efter emne i biblioteket.

SPØRGESKEMAER

Man har udsendt spørgeskemaer i forbindelse med

bibliotekets 2 månedlige tidsskriftsindekser. Formålet

var at belyse, hvorledes indeksen blev benyttet og

vurderet som arbejdsredskab. Spørgeskemaernes

svarprocent - særlig for bibliotekets best-seller „Ad-

ministrativ indeks“ - var så høj som 67 pct., medens

den for „“Nyt fra biblioteket“ var på ca. 40 pct.,  hvor-

til kommer, at ca. halvdelen af artiklerne hver måned
bliver rekvireret i fotokopi. Svarene viser i øvrigt

efter vor opfattelse, at indekserne har vundet fodfæ-
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ste som hjælpemiddel af betydelig værdi for centralad-

ministrationens embedsmænd, og at de har været en

hjælp for administratorer, der ønsker velunderbygget

information til brug for beslutningsprocesser.

NYE LOKALER

I 1967 fik man tilbudt lokaler i den nye ministerialbyg-

ning i Slotsholmsgade 12. Indflytningen i disse højmo-

derne, meget lyse og tidssvarende lokaler var tilende-

bragt i september 1967. For personalet var det lidt

vemodigt at forlade de hyggelige gamle lokaler, hvor

man havde slidt bravt med omflytninger, ombygninger,

vandskader, duemider, snedriver etc. og hvor man

blåfrossen på mangen en kold vinterdag havde hentet

bøger i de iskolde magasiner.

CENTRALADMINISTRATIONENS BIBLIOTEKSBETJENING

I årene 1965-67 blev der ført en lang række forhand-

linger med rigsbibliotekaren og det daværende admi-

nistrationsråd om centraladministrationens biblioteks-

betjening, og spørgsmålet var her, hvorvidt hvert

enkelt ministerium skulle have sit eget veludbyggede

bibliotek, eller om man skulle have ét ministerielt

centralbibliotek. Desuden fremkom spørgsmålet om

en central biblioteksorganisation. Undertegnede  var

medlem af en lille arbejdsgruppe, der igennem en

enquete indhentede oplysninger om biblioteksforhold-

ene inden for centraladministrationen. Resultatet blev,

at ca. halvdelen af ministerierne udtrykte tilfredshed

med de foreliggende biblioteksforhold.
Forhandlingerne endte med, at arbejds- og social-

ministeriernes bibliotek i de følgende år ydede råd og

vejledning til en lang række ministerielle biblioteker,

og man udarbejdede til dette formål en skriftlig vej-

ledning til indretning af mindre biblioteker med ek-

sempler på kartotekskort og standardblanketter. Det-

te skulle bevirke, at centraladministrationens mindre

bogsamlinger fulgte ensartede biblioteksfaglige regler.

Man anbefalede også, at personalet i de allerede

eksisterende håndbogssamlinger skulle gennemgå

kursus for institutionsbibliotekarer på Danmarks bibli-

oteksskole. I 1969 katalogiserede en medarbejder

hele administrationsdepartementets bibliotek, og der

blev her oprettet en tidsskriftscirkulation og udarbej-

det en tidsskriftsfortegnelse over departementets

tidsskriftshold. Denne service førte til, at en lang ræk-

ke andre ministerier (f.eks. bolig-, finans-, lønnings-

samt skattedepartementet m.fl.) overdrog deres bog-
samlinger til arbejds- og socialministeriernes bibliotek,

da man følte sig tilstrækkelig godt betjent herfra.

I 1973 blev biblioteket anmodet om at formulere

en bibliotekspolitik for „De sociale styrelsers“ biblio-

tek, der fra januar 1974 fik egne bibliotekslokaler og

egen bibliotekar.

INFORMATIONSVIRKSOMHED

For at vække endnu større forståelse for biblioteksbe-

nyttelse har biblioteket siden 1969 afholdt kursus i

biblioteksorientering for jurister og økonomer på

Danmarks forvaltningshøjskole. Desuden har bibliote-

ket meget bevidst og aktivt startet en dokumentati-

onsservice over for udvalg og kommissioner, og det

har kontaktet sekretærerne i ny-nedsatte udvalg og
har tilbudt hjælp til udarbejdelse af bibliografier og
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fremskaffelse af materiale til belysning af andre landes

lovgivning. Informationskanalerne til dette oplysnings-

arbejde er hovedsagelig kommet i stand gennem un-

dertegnedes deltagelse i IFLA´s årsmøder siden 1968

og fra 1971 tillige som sekretær for gruppen af „Parla-

ments- og administrative biblioteker“. De personlige

kontakter herfra har gjort det muligt for biblioteket at

udbygge sin samling af litteratur fra de andre 8 EF-

lande og for hurtig fremskaffelse af litteratur eller

litteraturlister til brug for embedsmænd.

„LOV-NYT“  ETC.

Det er formentlig her på sin plads at nævne, at admi-

nistrationsdepartementet har præmieret en medarbej-

ders forslag om „Formuleringen af betænkningers titel
og disses typografiske opstilling“. Samme medarbejder

udarbejdede „Lovforslag samt vedtagne love for folke-

tingsåret 1970/71“, og dette udviklede sig med hjælp

fra administrationsdepartementet til „Lov-nyt“ 1971/

72, der var et månedligt register til love, anordninger,

bekendtgørelser, lovbekendtgørelser, cirkulærer samt

kommissionsbetænkninger. Registret blev gennem

„Kommunetryk“ solgt til kommuner, amter og enkelt-

personer. Overalt blev initiativet modtaget med stor

tilfredshed - særligt blandt jurister - og man pointere-

de, hvor værdifuldt det var, at „Lov-nyt“ udkom hver

måned. Da justitsministeriet tidligere havde haft pla-

ner om noget lignende og var i besiddelse af den til-

strækkelige organisation til at udgive et så omfattende

værk - hvilket arbejds- og socialministeriernes biblio-

tek ikke var i stand til - overtog justitsministeriet på
bibliotekets foranledning derfor „Lov-nyt“ i 1972. Fra

1974 fortsætter „Lov-nyt“ nu som tillæg til „Lovtiden-

de“, der månedligt vil bringe en oversigt over lovfor-

slag, love og administrative retsforskrifter m.v.

1974

Arbejds- og socialministeriernes bibliotek - der er

hovedfagbibliotek for social- og arbejdsmarkedspolitik

- har pr. 1. januar 1974 2.000 løbende meter hylde-

plads med bøger og abonnerer på 500 tidsskrifter.

Det omfatter al skandinavisk litteratur samt de vigtig-

ste udenlandske værker inden for bibliotekets emne-

områder, ligesom der findes lovsamlinger, betænknin-

ger og officielle publikationer fra de andre nordiske

lande. Desuden findes en stor dansk juridisk samling,

samt den tidligere omtalte samling af administrativ

litteratur. EF-samlingen er meget omfattende og me-
get benyttet.

Biblioteket har pr. 1. januar 1974 et personale på

8, hvoraf de 3 er faguddannede bibliotekarer. Alle i

biblioteket ser det som deres opgave at yde aktiv

informationsformidling, og alle søger at bevare et højt

serviceniveau, idet en dansk bog f.eks. i hastetilfælde

kan bestilles den ene dag og udlånes den næste. Antal-

let af ekspeditioner var i 1973 33.000, og der var en

stor tidsskriftscirkulation.

„Institut für Dokumentationswesen“ har bedt bibli-

oteket være medarbejder ved dets dokumentationsaf-

deling, idet man ønskede at udnytte „Administrativ

indeks“, men dette så biblioteket sig p.g.a. personale-

mangel desværre ikke i stand til, da „International

Social Security Association“ netop havde opfordret

biblioteket til at indtræde som dansk medarbejder ved
dette instituts dokumentationsafdeling. På grundlag af

„Nyt fra biblioteket“ og „Tilvækst“ skal en bibliotekar

omb13.p65 02-09-99, 13:1410

Sort



11

fra januar 1974 en gang i kvartalet udarbejde en bibli-

ografi på engelsk over den nyeste danske socialpoliti-

ske litteratur til „World Bibliography of Social Securi-

ty“. Desuden skal der udarbejdes abstrakter på 40-80

linjer på engelsk til „Social Security Abstracts“.

Arbejds- og socialministeriernes bibliotek havde

tænkt at markere bibliotekets 50 års jubilæum ved en

reception - men har under hensyntagen til den øko-

nomiske situation foretrukket kun at udgive denne

artikel, og har - for at pointere ønsket om service -

udarbejdet en ny ajourført „Vejledning“, der af interes-

serede kan rekvireres i Arbejds- og socialministerier-

nes bibliotek, Slotsholmsgade 12, 1216 Kbh. K. Tlf.

(01) 12 25 17.
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Endnu i dag er det vel ingen alment fastslået

kendsgerning, at en hvilken som helst instituti-

on skal være forsynet med en biblioteksbetje-

ning til sine medarbejdere, men synspunktet er dog

ved at vinde indpas på forskellig vis. I den danske cen-

traladministration har der længe eksisteret større og

mindre håndbiblioteker, og tanken om at indrette et

administrativt bibliotek er langtfra ny, men kan føres

mange år tilbage. Det vil være fremgået af biblioteks-

pressen, at man i år har oprettet Det administrative

Bibliotek, hvis formål er at betjene bredere kredse i

centraladministrationen. Denne oprettelse kan be-

tragtes som slutstenen på en udvikling, der begyndte i

1920’erne, men må samtidig betragtes som udgangs-

punktet for at skabe en biblioteksservice, der er ny i

Danmark, om end ikke ukendt i vore nabolande. Det
er hensigten i denne artikel at skildre tanken om en

centraladministrativ biblioteksbetjening fra en tid, da

et sådant bibliotek var en utopi, frem til i dag, hvor

biblioteket nok eksisterer, men i samarbejde med sine

brugere er i færd med at fastlægge rammerne for den

kommende biblioteksbetjening.

DEBAT OG REALITET - PROBLEMERNE

FORMULERES (1918-1924)

Medens Rigsdagen og de folkevalgte har haft et biblio-

tek, hvis historie går tilbage til stænderforsamlingerne

og Rigsdagens oprettelse, har betjeningen af de folke-

valgtes ansatte, d.v.s. administrationens medarbejdere,

en væsentlig kortere historie. En fælles biblioteksbe-

tjening for folkevalgte og embedsmænd var naturlig at
foreslå, og da Rigsdagens Bibliotek i 1918 flyttede

tilbage til Christiansborg Slot efter dettes genopbyg-

ning efter branden, var en reorganisation på tale. Ved

denne reorganisation skulle der tages hensyn til de

bogsamlinger, der allerede fandtes i ministerierne,

således at der kunne bringes orden i administratio-

nens biblioteksforhold. At tanken skulle komme frem

i Danmark var næppe forbavsende. Netop i 1918

skete der noget tilsvarende i Sverige, hvor rigsdags-

biblioteket blev omorganiseret, så det samtidig funge-

rede som centralt forvaltningsbibliotek. Tankerne

diskuteredes også i danske bibliotekskredse, men

noget resultat kom der ikke ud af denne debat.

Dette fik i 1921 H.O. Lange, overbibliotekar ved

Det kongelige Bibliotek, til at tage til orde. Han valgte

at skrive i Nordisk administrativt Tidsskrift, hvor han

kunne vække embedsmændenes interesse for proble-

merne. Han så sagen fra en bibliotekars synspunkt,
men mente, at hvad der var rigtigt udfra et stand-

punkt, måtte også være både rigtigt og nyttigt for den

anden side.

Løsningen, som han kommer frem til, vil næppe

være tidssvarende i dag, og om de dengang ville have

fungeret, tjener det ikke noget formål at diskutere,

men det er ikke uinteressant at mærke sig, at de pro-

blemer, som han drager frem, stadig er aktuelle.

Hans karakteristik af den daværende situation er

ikke flatterende. „Hist og her findes der i kontorer, på

gange, i budværelser og på pulterkamre reoler med

bøger af såre broget indhold og alder - i reglen ganske

forældede - , hvorover intet katalog eksisterer, og

som væsentlig tjener som dekoration.“ De bøger, som

blev købt af kommissioner og udvalg, forsvandt spor-

løst, og boggaver endte som „hø og hakkelse“ i tilfæl-
dige rum. Statens tryksager blev udsendt planløst, og

der var ingen kontrol over bøger, der var indlånt
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udefra, så de forsvandt og ikke kunne genfindes, når

Det kongelige Bibliotek rykkede efter dem.

Langes forslag til en reorganisation var oprettelsen

af en fælles bibliotekarisk „bestyrelse“, der skulle cen-

tralisere alle kontorers boganskaffelser og skabe faste

retningslinier for de enkelte håndbiblioteker. Den

bibliotekar, som skulle ansættes, måtte starte med at

registrere og katalogisere bogbestanden og skulle

udarbejde en forretningsorden for forholdet mellem

centralbiblioteket og de enkelte kontorer. Andre

opgaver for en bibliotekar var besvarelse af emnefore-

spørgsler, og til brug ved disse skulle der udarbejdes

en „centralkatalog over alle bøger… i offentlige bibliote-

ker af betydning for centraladministrationen“. Han

skulle herudover varetage bogindkøbene for kommis-

sionerne og distributionen af de offentlige tryksager. I
organisatorisk henseende skulle biblioteket tilknyttes

Det kongelige Bibliotek, hvis katalogiseringsregler og

systemer skulle følges, og udskilte titler skulle afgives

hertil. Finansieringen skulle ske ved bidrag fra ministe-

rierne, og biblioteket skulle ledes af et råd med re-

præsentanter fra disse. Den centrale bogsamling ville

ikke blive stor, men takket være en central katalog

var der kontrol over, hvor de enkelte bøger befandt

sig. På længere sigt var en sammenlægning med Rigs-

dagens Bibliotek dog den eneste rimelige løsning.

Langes forslag ville have givet en bibliotekar nok at

bestille. Han rørte imidlertid ved væsentlige proble-

mer, da der var for dårlig kontrol både med de bøger,

som administrationen købte, og med dem, som den

lånte. Også kontrollen over udsendelsen af de offent-

lige publikationer ønskede han forbedret.

Fra administrationens side måtte det indrømmes,

at situationen ikke var holdbar. Aage Sachs, der var

sekretær i Finansministeriet, takkede i et af de følgen-

de numre af samme tidsskrift Lange for hans kritik og

påpegede selv de økonomiske konsekvenser af dob-

beltindkøb m.m. Det var f.eks. overflødigt, at hvert

kontor skulle være i besiddelse af Rigsdagstidende.

Sachs var dog ikke enig i den fremtidige struktur,

som Lange havde skitseret, og han foreslog, at hånd-

bibliotekerne i de enkelte kontorer skulle nedbringes

til et minimum, hvorefter al yderligere litteratur skulle

samles i et „administrativt Laboratorium“. Med tiden

skulle dette udvikle sig, og det skulle også rumme de

enkelte ministeriers specielle litteratur. Dette ville

formentlig medføre modstand fra ministeriernes side,

da de vogtede meget på deres uafhængighed af om-
verdenen. Da en bibliotekars indsigt i de mere spe-

cielle emner var utilstrækkelig, kunne man overveje at

give ministerierne en forslagsret, men det var natur-

ligt at lade bibliotekaren forestå udsendelse af de

offentlige tryksager.

Laboratoriet, som Sachs foreslog, burde være en

selvstændig institution, der kunne hvile i sig selv, og

Langes forslag mente han ville gøre administrationens

biblioteksvæsen til en slags filial af Det kongelige Bibli-

otek. Noget sådant havde ikke administrationens inte-

resse.

Sachs sluttede med at forslå, at administrationens

bogbestand blev undersøgt med det samme. Det ville

ikke være til hinder for den mere langsigtede løsning

at sammensmelte Rigsdagens og administrationens

biblioteker.
Der kom ingen afklaring på denne debat, skønt

begge parter fremførte væsentlige argumenter for en
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Det er almindeligt, at bøger anmeldes, men det er usædvanligt at anmelde et biblio-
tek. Det Administrative Bibliotek er imidlertid - som dets faste brugere ved - ikke
et almindeligt bibliotek, og jubilæet er en god anledning til en anmeldelse.

Det mest karakteristiske ved Det Administrative Bibliotek er, at biblioteket er mål-
rettet mod centraladministrationens behov. Det afspejler sig bl.a. i indkøbspolitik-
ken og i bibliotekets beliggenhed. Det er tidsbesparende og af afgørende betydning
for de faste brugere, at biblioteket kun ligger et par minutter væk. Den ubureaukra-
tiske adgang til kopiering er ligeledes en lettelse i forhold til andre biblioteker.

Biblioteket har en veludbygget samling af såvel nyere som ældre juridisk litteratur.
Når man har brug for speciallitteratur eller tidsskrifter, som ikke findes i ens kon-
tor, går man - medmindre andre lånere er kommet først - sjældent forgæves på Det
Administrative Bibliotek. Når det sker, at Det Administrative Bibliotek ikke har den
ønskede (normalt udenlandske) litteratur, er det en stor hjælp, at bibliotekets per-
sonale hjemskaffer denne.

I de 6 år, hvor jeg har været fast bruger, har jeg altid mødt en venlig og særdeles
kompetent betjening, hvor ønsket om at tilbyde en god service har været sat i høj-
sædet. Det er mit indtryk, at personalet har en - i forhold til andre bibliotekers per-
sonale - usædvanlig god viden om litteraturen på de forskellige områder. Hvis denne
anmeldelse skulle blive læst af nogen i centraladministrationen, der endnu ikke har
lært Det Administrative Bibliotek at kende, kan jeg anbefale biblioteket på det var-
meste.

 Carsten Bo Nielsen, Justitsministeriet
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forbedring af biblioteksbetjeningen. De problemer,

der var omtalt, var relevante og kunne være inddraget

i en mere vidtgående planlægning. Man kunne således

have taget stilling til selve strukturen i biblioteksvæse-

net, men gav reelt afkald derpå.

Selv om man havde nået frem til en afklaring, havde

denne næppe tjent noget formål, idet der skete om-

fattende nedskæringer i statsadministrationen i tyver-

ne som følge af dårlige økonomiske tider. Der nedsat-

tes i 1923 en administrationskommission, som også så

på administrationens biblioteksvæsen.

Administrationskommissionen udtalte, at de spred-

te bogsamlinger burde katalogiseres, og at der burde

foregå en udveksling af kataloger og fremtidige til-

vækstlister mellem ministerierne. Et fælles bibliotek

ville ikke kunne begrænse de enkelte ministeriers
bogindkøb, og udgiften ved dobbeltindkøb og til en

bibliotekar var utilfredsstillende. Skulle katalogiserin-

gen vise, at der var store bogsamlinger i administrati-

onen, mente kommissionen, at det var ønskeligt med

en sammensmeltning med Rigsdagens Bibliotek.

Det var let nok at foreslå en katalogisering. Man

kan godt spekulere på, hvem det var, der skulle kata-

logisere bogsamlingerne, og hvordan bogindkøbet

skulle styres, så man undgik omkostningskrævende

dobbeltindkøb.

En bibliotekspolitik savnedes således, men lokalt

skete der forskelligt. I 1924 oprettedes Socialministe-

riet, der straks fra sin start var i besiddelse af et bibli-

otek, hvis størrelse i de første år er ukendt, men som

i 1936 rummede ca. 11.000 bind. Biblioteket fulgte en

kort tid administrationskommissionens opfordring
med at udsende tilvækstlister, men denne praksis

ophørte hurtigt. Bibliotekets historie er i øvrigt be-

skrevet i dette tidsskrift ved 50 års-jubilæet i 1974, og

den skal derfor ikke gentages her. Det bør dog næv-

nes, at biblioteket senere kom til at betjene både

Arbejds- og Socialministeriet.

BIBLIOTEKSVÆSENETS STRUKTUR

TAGES OP (1946-1950)

I forbindelse med Forvaltningskommissionen af 1946

dukkede biblioteksspørgsmålet igen op. På dette tids-

punkt var der en korrespondance mellem 3. hovedre-

visorat og Arbejds- og Socialministerierne om deres

bibliotek, og 3. hovedrevisorat besluttede at rette

henvendelse til rigsbibliotekaren for at få en samlet

plan for administrationens biblioteker. Man bemærke-

de dog, at pladsforholdene ikke gav mulighed for op-
rettelse af et centralt bibliotek, og en sammenlægning

med Rigsdagens Bibliotek var lige uaktuel, selv om

tanken stadig spøgte.

Rigsbibliotekaren svarede med at foreslå en biblio-

tekarstilling  oprettet. Bibliotekaren skulle tilvejebrin-

ge en fælleskatalog. Herudover skulle denne bestride

indkøb og indbinding. Fælleskatalogen skulle ajourfø-

res, ligesom en årlig revision skulle klares af bibliote-

karen. 3. hovedrevisorat gav udtryk for, at en nyord-

ning burde medføre besparelser, og foreslog, at en

centralisering foregik med udgangspunkt i Arbejds- og

Socialministeriernes Bibliotek i stedet for at oprette

et nyt centralbibliotek.

Herefter overtog Forvaltningsnævnet sagen og

foretog en kortlægning af ministerialbibliotekerne på

Slotsholmen. Det viste sig da, at der var betydelige
bogsamlinger i de fleste ministerier, og Forvaltnings-

nævnet konkluderede, at det var mest rationelt at
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oprette et fællesbibliotek, men manglen på egnede

lokaler stillede sig hindrende i vejen. Man tog derefter

kontakt med rigsbibliotekaren og forespurgte, om

Det kongelige Bibliotek ville overtage det administra-

tive fællesbibliotek. Denne svarede imidlertid, at bibli-

otekets pladsforhold ikke tillod det, og på grundlag af

dette svar foreslog Forvaltningsnævnet, at sagen stille-

des i bero. Forslaget gav ikke anledning til bemærknin-

ger fra kommissionen.

BEGYNDELSEN TIL ET ADMINISTRATIVT

BIBLIOTEK (1961-1976)

I 1961 oprettedes der en administrativ samling i Ar-

bejds- og Socialministeriernes Bibliotek under beteg-

nelsen Det administrative Bibliotek. Baggrunden var,
at en af ministeriernes medarbejdere havde modtaget

en del administrationslitteratur, bl. a. fra det Internati-

onale Institut for Administrative Videnskaber i Bru-

xelles. Socialminister Julius Bomholt tilsluttede sig, at

dette materiale indgik i biblioteket, og at der afsattes

midler til at vedligeholde samlingen. Det stod imidler-

tid klart for de implicerede, at emnet ikke alene ved-

rørte Socialministeriet, men i lige høj grad de andre

ministerier, så hvis afdelingen voksede for meget,

måtte den overgå i anden regi, f.eks. administrations-

området.

Den administrative samling voksede langsomt, men

de beskedne lokaler i Slotsholmsgade 10 på 4. sal

medgav ikke de store udvidelser. Med bygningen af

ministerialbygningen i Slotsholmsgade 12 („Tjære-

borg“), blev der omsider mulighed for at oprette et
større bibliotek i administrationen.

I 1965/66 blev der foretaget en spørgeskemaun-

dersøgelse, der skulle belyse centraladministrationens

holdning til biblioteksbetjeningen, og det viste sig, at

de fleste ministerier betragtede Arbejds- og Socialmi-

nisteriernes Bibliotek som deres naturlige hovedbibli-

otek. Endvidere fremgik det af undersøgelsen, at de

stort set var tilfredse med de lokale ressourcer.

Undersøgelsen var en følge af forhandlinger mellem

administrationsrådet, biblioteket og rigsbibliotekaren,

og hovedproblemet i disse forhandlinger var, om hvert

ministerium skulle have et veludbygget bibliotek eller

om man skulle have ét centralt bibliotek. Forhandlin-

gerne udmundede i, at Arbejds- og Socialministerier-

nes Bibliotek overtog bogsamlinger fra en del ministe-

rier og departementer og til gengæld ydede biblio-

teksfaglig bistand ved oprettelsen af mindre håndbibli-
oteker de pågældende steder. I forbindelse med dette

arbejde blev der udarbejdet en vejledning for ministe-

rielle biblioteker med henblik på at sikre et ensartet

niveau i de enkelte bibliotekers betjening.

Også i andre henseender ydede biblioteket en

betjening, der gik udover sine egne ministeriers krav

og behov. I 1969 startede „Administrativ Index“, hvor

der foretoges en indeksering af ca. 50 danske og uden-

landske administrative tidsskrifter, og i 1970/71 starte-

de en medarbejder udarbejdelsen af en oversigt over

„Lovforslag samt vedtagne love for folketingsåret 1970/

71“, der udviklede sig til det månedlige register til lovori-

entering, som nu udgives af Schultz. Desuden gav biblio-

teket i en årrække undervisning i biblioteksbenyttelse

på de kurser, der afholdes for embedsmænd på For-

valtningshøjskolen, for at det kunne få en bedre kon-
takt med ministeriernes personale.
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OPRETTELSEN AF DET ADMINISTRATIVE

BIBLIOTEK (1976-1979)

De administrative opgaver var imidlertid kun ét af

bibliotekets formål. Biblioteket skulle samtidig fungere
som husbibliotek for sine ministerier, og samtidig

fungerede det som hovedfagbibliotek indenfor samme

emneområder. Antallet af ekspeditioner voksede til

stadighed, og da Socialministeriet ikke mente at kunne

afsætte midler til en personaleudvidelse, førte det til,

at biblioteket efter aftale med Socialministeriet kon-

taktede sine brugere i de andre ministerier. I efteråret

1976 afholdtes der møder med departementscheferne

i følgende ministerier: Statsministeriet, Administrati-

onsdepartementet, Skattedepartementet, Budgetde-

partementet og Miljøministeriet samt Rigsrevisionen.

Efter de indledende orienteringer indkaldte Social-

ministeriets departementschef i december 1976 til et

fællesmøde, hvor der opnåedes enighed om, at Det

administrative Bibliotek burde bevares som et fælles

bibliotek for centraladministrationen, og det blev
vedtaget at nedsætte en støttegruppe, der skulle be-

skæftige sig med bibliotekets fremtid. Der var endvi-

dere enighed om at lade en konsulent fra Administra-

tionsdepartementet foretage en undersøgelse af per-

sonalebehovet. På et møde 10. marts 1977 enedes

støttegruppen om følgende arbejdsgrundlag: „Udvalget

agter, på basis af en gennemgang af arbejdet i Arbejds-

og Socialministeriernes Bibliotek, sammenholdt med

en undersøgelse af departementernes ønsker til bibli-

oteksbetjening, at belyse bibliotekets personalebehov

med hensyn til en forsvarlig betjening af den samlede

centraladministration“.

Undersøgelsen bekræftede, at bibliotekets service

var tværministeriel, 31,4% af de interne lån gik til

Arbejds- og Socialministerierne, medens 62,3% gik til

andre ministerier og 6,3% til andre offentlige instituti-

oner.

Undersøgelsesrapporten konkluderede, at den

danske centraladministration havde behov for en vel-

udbygget dokumentationstjeneste. Denne konklusion

blev godkendt af støttegruppen, og på baggrund heraf

blev det besluttet, at den litteratur, som i særlig grad

vedrørte Arbejds- og Socialministerierne, skulle ud-

skilles i et nyt husbibliotek for de to ministerier.

Efter at de sidste aftaler er truffet mellem Socialmi-

nisteriet og Administrationsdepartementet, er der

således omsider blevet oprettet et fælles administrati-

onsbibliotek efter mere end 50 års forløb. Oprettel-
sen er sket pr. 1. januar 1979, og biblioteket har fået

navnet Det administrative Bibliotek.

DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK

- PLANLÆGNINGSFASEN

Med Finansministeriets cirkulære af 31. januar 1979

om oprettelse af en centraladministrativ biblioteks- og

dokumentationstjeneste er der skabt en ramme for

den kommende tids planlægning. Denne artikel kan af

gode grunde ikke berette, hvordan den endelige ud-

formning bliver, men planlægningsarbejdet er nu i sin

første fase, og på grundlag heraf kan der gives et ind-

tryk af det arbejde, der gerne skulle blive til en biblio-

tekspolitik for administrationen.

Den tidligere omtalte støttegruppe for biblioteket
eksisterer stadig, og der har i foråret 1979 været

afholdt et enkelt møde i den. Den består fortsat af
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Jeg arbejder i et kontor, som er fuldstændigt afhængigt af at have let og hurtig ad-
gang til ny og gammel litteratur fra ind- og udland. De satte deadlines er ofte korte,
og der er ikke tid til for mange fejltagelser. Det stiller naturligvis store krav til DABs
serviceniveau.

DAB lever til fulde op til disse krav. DAB har et bredt sortiment af bøger inden for
administration og forvaltning, som det er muligt på overskuelig vis at søge på fra
Internettet. Artikler, bøger m.v. som bestilles over Internettet bringes til kontoret,
så det er ikke nødvendigt at spilde tid med selv at hente dem. Udover DABs egen
database har DAB adgang til en lang række andre baser på Internettet og på cd-
rom. Bibliotekarerne på DAB er kompetente og venlige, og de er altid parate til at
bistå med vejledning og anden hjælp.

Det sker ikke sjældent, at jeg kommer med en lang liste med forespørgsler på artik-
ler, bøger m.v., som ikke findes på DAB og som ofte enkeltvis må rekvireres i ud-
landet – og gerne hurtigt. Det er min erfaring, at personalet, uden at kny, systema-
tisk og med stor forståelse for deadlines gør alt, hvad der er muligt for hurtigt at
fremskaffe det forespurgte materiale. Serviceniveauet er med andre ord enestående.
Det er simpelthen et privilegium at have adgang til DAB.

Mine ønsker og forventninger til fremtiden er, at DAB vil få flere abonnementer på
elektroniske artikeldatabaser, sådan at det bliver muligt at downloade artikler fra
Internettet, uden at skulle bestille artiklen fra danske eller udenlandske biblioteker.
DABs service kan yderligere forbedres ved, at DAB anskaffer sig en citationsdataba-
se, der muliggør søgninger på citationer.

Mads Lyndrup, stud.scient.pol. i Finansministeriets 14. kontor
(Administrationspolitik)
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repræsentanter for de ministerier, der i særlig grad

benytter biblioteket, og gruppen har nu, hvor der ikke

er behov for støtte, skiftet navn til bibliotekets bru-

gergruppe. Hermed markeres samtidig, at det er bibli-

otekets daglige benyttere, der deltager i formulerin-

gen af de krav, der må stilles til deres biblioteksbetje-

ning.

Det daglige planlægningsarbejde - herunder de

praktiske problemer med udskillelsen af litteratur til

Arbejds- og Socialministerierne - foregår ved et sam-

arbejde mellem biblioteket og Administrationsdepar-

tementet. Der afholdes ugentlige møder, hvor både

kortsigtede og langsigtede problemer diskuteres, og

dette arbejde vil i den kommende tid resultere i en

mere præcis målsætning for biblioteket, hvorefter

midlerne til opfyldelsen heraf kan fastsættes.
Det administrative Bibliotek kan imidlertid ikke ses

som et isoleret fænomen. I en voksende administrati-

on er der i tidens løb opstået biblioteker i enkelte

ministerier, direktorater, styrelser og lign., og tiden er

efterhånden moden til en bedre koordination mellem

disse. Det vides end ikke, hvor mange der er for ti-

den, men antallet ligger formentlig omkring de 35. I før-

ste omgang er der taget skridt til en nærmere kortlæg-

ning af disse „husbiblioteker“, og i 1979 afholdes enkelte

møder med dem. Formålet er først og fremmest, at

man lærer hinanden at kende, da det på denne måde

bliver lettere at samarbejde i konkrete spørgsmål. På

længere sigt kan man forestille sig, at man kan enes

om en arbejdsdeling. Herved kan overflødige dobbelt-

indkøb undgås, og lokalisering af litteratur forenkles.

Der er dog stor forskel på de enkelte biblioteker fra
store veludbyggede med flere bibliotekarer til små,

der betjenes af deltidsansat personale og studerende

(ikke bibliotekarstuderende). Der må derfor gøres en

indsats for at hjælpe de steder, hvor bibliotekerne er

små eller helt mangler, således at alle ministeriers

medarbejdere sikres en service af en rimelig standard.

Bibliotekets interne arbejdsopgaver er ligeledes

blevet behandlet i foråret 1979. De daglige reference-

opgaver fortsætter selvsagt, men det er tanken at

drive en mere aktiv informationsformidling. Der skal

gøres en indsats for at nå ud til enkelte embedsmænd,

således at de er orienteret om bibliotekets mulighe-

der og kan aflastes i deres sagsbehandling. Dette kan

gøres på forskellig vis, og blandt andet er det tanken

at opsøge de nyansatte akademiske medarbejdere i

forbindelse med den undervisning, de modtager i

forvaltningens forhold. En kontakt med udvalg m.v. vil

også være aktuel. Dels kan der gives almindelig biblio-
tekarisk bistand, dels praktisk bistand ved bogindkøb.

Udover rabat ved indkøbene kan man få foretaget den

nødvendige registrering, som allerede Lange efterly-

ste, således at litteraturen efter endt udvalgsarbejde

kan stilles til rådighed for andre. Biblioteket kan så

samtidig sikre sig de rapporter, der fremkommer ved

udvalgsarbejdet.

For at kunne opfylde disse opgaver er det nødven-

digt, at bibliotekets bestand af bøger og referencevær-

ker står i rimeligt forhold til de forventede opgaver.

Da der ofte opstår situationer, hvor en embedsmand

hurtigt skal have de fornødne oplysninger, gælder det

om, at bogbestanden er opbygget med henblik på

sådanne situationer, hvor det ellers ville kunne tage

længere tid at fremskaffe de relevante titler udefra.

Også håndbogs- og bibliografisamlingen må udbygges
til de større opgaver, hvor bogbestanden må komme

til kort. Selve bogbestanden ventes fremover i det
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væsentlige at komme til at bestå af litteratur indenfor

administration, samfundsforhold, jura, økonomi og

statistik. Der vil endvidere blive gjort en indsats for at

fremskaffe publikationer fra danske og udenlandske

statslige myndigheder og fra de internationale organi-

sationer. Der er lagt vægt på at formulere og nedfæl-

de en bogvalgspolitik, men denne vil næppe være sta-

tisk. Tværtimod vil det være en opgave for biblioteket

at følge udviklingen i brugernes behov, og kontakten

med brugergruppen vil være nyttig hertil.

Orientering om ny litteratur finder allerede sted i

Administrativ Indeks, men der forgår overvejelser om,

hvordan serviceniveauet kan forbedres. Der er for-

skellige muligheder, som må undersøges nærmere,

men det var nok en god idé at overveje  emnebiblio-

grafier (i tilknytning til udvalgsarbejder), referatservice
og deltagelse i det bibliografiske arbejde om de offent-

lige publikationer.

I det anførte og i ideer, der løseligt har været drøf-

tet, er der mange opgaver at tage op endnu. Fremti-

den ligger ikke i faste rammer, og der vil gå nogen tid,

før reorganisationen er tilendebragt. Til den tid kan

det være på sin plads at vende tilbage med en mere

fyldig revideret beskrivelse.
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Bogens Verden, 1921, s. 145-146.

Bruzelius, Maria Louise. Arbejds- og Socialministe-

riernes Bibliotek gennem 50 år. 1924-1974. – Bogens

Verden 1974, s. 86-88.

Centraladministrationens bogindkøb. – i: Admini-

strationskommissionen af 30. juni 1923. Betænkning 2.

København 1924, s. 193-194.

Gödel, Vilhelm. Centralförvaltningens biblioteksväsen.

– Nordisk administrativt Tidsskrift 1921, s. 205-216

Lange, H.O. Et bibliotek for administrationen. –

Nordisk administrativt Tidsskrift 1921, 96-102.

Sachs, Aage. Et bibliotek for administrationen. –

Nordisk administrativt Tidsskrift 1922, s. 108-112.

Diverse utrykte arbejdspapirer og korrespondan-

cer i Det administrative Bibliotek.
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Med Finansministeriets cirkulære af 31. januar

1979 oprettedes Det Administrative Biblio-

tek (DAB) som et selvstændigt bibliotek

under Administrationsdepartementet med beliggen-

hed på den hidtidige adresse Slotsholmsgade 12.  Det

oprindelige Arbejds- og Socialministeriernes Bibliotek

blev hermed delt i 2 dele, og den gamle hovedfags-

samling af litteratur på Arbejdsministeriets og Social-

ministeriets fagområder flyttede i løbet af 1979 sam-

men med Socialstyrelsen til de nyopførte bygninger i

Kristineberg på Østerbro som husbibliotek med det

gamle navn. Dette bibliotek blev nedlagt af de 2 mini-

sterier i 1990 og dets brugere henvist til DAB og de

øvrige forskningsbiblioteker.

Inden delingen og oprettelsen af DAB var det ble-

vet besluttet, at begge biblioteker skulle koncentrere
deres virksomhed om betjening af henholdsvis den

samlede centraladministration og Arbejds- og Social-

ministeriernes ansatte og lukkes for udlån til offentlig-

heden. Denne beslutning vakte imidlertid et ramaskrig

af vrede og forargelse i det øvrige biblioteksvæsen, og

efter en del forhandlinger mellem det daværende

Rigsbibliotekarembede og ministerierne kunne begge

biblioteker alligevel fortsat  deltage i det almene dan-

ske bibliotekslånesamarbejde - som det siden skulle

vise sig ikke mindst til gavn og glæde for centraladmi-

nistrationens ansatte. Studerende og andre private

måtte fortsat ikke benytte samlingerne.

DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK – NYE OPGAVER

Biblioteket blev oprettet som „en centraladministrativ

biblioteks- og dokumentationstjeneste under Finans-

ministeriet, Administrationsdepartementet „ med
henblik på en „forbedret og intensiveret biblioteks-

mæssig betjening af centraladministrationen som hel-

hed“.  Biblioteket skulle  indkøbe litteratur inden for „

titler af generel administrativ interesse“, og så skulle

det „tilstræbe en mere omfattende dokumentations-

tjeneste samt en øget koordination i forhold til eksi-

sterende håndbiblioteker i ministerier og styrelser“.

(Cirkulærets tekst).

Med disse beskrevne opgaver tog man fat på orga-

niseringen af biblioteket, så det kunne leve op til for-

ventningerne. Biblioteket havde efter delingen en stab

på 7-8 personer incl. bibliotekslederen Maria Louise

Bruzelius (1961-84), af personalet var den ene halvdel

bibliotekarer og den anden  kontoruddannede.

Målgruppen var blevet klart defineret som central-

administrationens ansatte bl.a. via håndbibliotekerne i
ministerier og styrelser – og så de øvrige danske bibli-

oteker.

Brugergruppen, som havde forestået planlægningen

af det ændrede bibliotek, fortsatte sin virksomhed

som rådgiver for biblioteket i nogle år, indtil den gan-

ske stille ophørte med at eksistere. Der opstod et

nært samarbejde mellem biblioteket og „dets“ depar-

tement, hvor målsætningen for biblioteket blev fast-

lagt, og hvor biblioteket i et vist omfang blev inddra-

get i departementets virksomhed som hjælpefunktion,

f.eks. blev Administrationsdepartementets husbiblio-

tek ret hurtigt slået sammen med Det Administrative

Bibliotek og diverse „stordriftfordele“ udnyttet.
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SAMLINGERNE

Biblioteket havde igennem adskillige år modtaget sam-

linger fra departementer og styrelser til indlemmelse i

den administrative samling, og der var desuden blevet
købt en del administrativ litteratur.

Cirkulærets formulering om køb af titler af generel

administrativ interesse blev fortolket til at dreje sig

om dansk juridisk litteratur incl. lovgivning og betænk-

ninger, litteratur om forvaltning, statsadministration

og samfundsforhold i Danmark, de øvrige nordiske

lande samt i England, Tyskland, Frankrig og USA, øko-

nomisk litteratur incl. statistik, internationale organi-

sationer, litteratur om ledelse, organisationsudvikling

og personaleadministration samt litteratur om edb.

Øvrige emner skulle dækkes af de øvrige ministerielle

biblioteker, og eventuelt stilles til rådighed for admini-

strationen via lånesamarbejdet.

I de nærmeste år herefter blev den faglige profil for

biblioteket i forhold til de øvrige ministerialbibliote-

ker pointeret, således at bibliotekernes samlinger
tilsammen kunne dække de vigtigste litteraturbehov

for centraladministrationens ansatte, og der blev ud-

arbejdet fortegnelser over tidsskriftholdet i bibliote-

kerne og udvekslet tilvækstlister, således at dobbelt-

indkøb kunne undgås.

I årenes løb ændredes dette samarbejde dog noget,

da en del af de mindre biblioteker blev nedlagt eller

yderligere nedskåret i forbindelse med de generelle

nedskæringer i ministerierne i 1980’erne og 90’erne.

Hermed måtte DAB’s indkøbspolitik i nogen grad

udvides til også at dække den overordnede politiske

og økonomiske litteratur inden for fagministeriernes

områder samt statistik især fra EU og OECD inden

for alle ministeriernes interesseområder. Disse udvi-

delser måtte stort set ske uden tilsvarende udvidel-

se af bibliotekets budget, hvilket krævede en meget

stram styring af indkøbspolitikken.

PLIGTAFLEVERING AF DE DANSKE

STATSLIGE PUBLIKATIONER

Allerede i 1979 blev samtlige ministerier og styrelser

opfordret til at aflevere alle betænkninger, redegørel-

ser, beretninger og lignende (såvel trykte som dupli-

kerede) samtidig med udgivelsen samt kommissorier

for alle nynedsatte nævn og udvalg. Hermed  indledtes

den ordning, som med årene udviklede sig til en pligt-

afleveringsordning for statslige publikationer, og som

sikrer opbevaring og tilgængelighed af dette såre vigti-

ge materiale. Biblioteket blev herved en væsentlig del
af centraladministrationens hukommelse.

I 1982 udsendte Finansministeriet, Administrati-

onsdepartementet et cirkulære om obligatorisk afle-

vering til biblioteket samtidig med udgivelse af publi-

kationer til de statslige myndigheder med henblik på

bibliotekets udgivelse af en oversigt over publikatio-

ner fra ministerier og styrelser som et tillæg til Stats-

tidende. I 1983 ændredes dette cirkulære til det sta-

digt gældende, idet det var blevet besluttet, at Statsti-

dendes tillæg om statslige udgivelser skulle udgives af

Statens Informationstjeneste - nu Statens Information

- under navnet Status, som også skulle offentliggøre

en oversigt over centraladministrationens lovforbere-

dende arbejde, Folketingets lovgivning og administrati-

onens gennemførelse af ny lovgivning m.v. Hermed

indførtes afleveringspligt til både Statens Information
og DAB.

omb13.p65 02-09-99, 13:1424

Sort



25

Sikkerheds“netværket“ er spændt ud! - hvordan et mindre ministerialbibliotek ople-
ver  MiniBib-samarbejdet samt serviceringen fra Det Administrative Bibliotek. Vi
befinder os på Sundhedsstyrelsens Bibliotek for ca. 10 år siden. Kartotekskortene
er det daglige arbejdsredskab for bibliotekets 2 medarbejdere. Fra Slotsholmsgade
til Amaliegade lyder efterhånden tydelige trommehvirvler om noget, der hedder
MiniBib, som siden skulle vise sig at blive den redningsplanke, som fik Sundhedssty-
relsens Bibliotek frelst gennem nedskæringstidernes svære periode.

I dag opleves MiniBib-samarbejdet som det lokomotiv, der trækker alle 25 ministeri-
albiblioteker den samme vej ud ad IT-udviklingens krævende skinner. Toget styres
meget professionelt af MiniBibs to ansatte, hos hvem vi kan hente vejledning og op-
muntring i svære indlæringsperioder.

Det professionelle overblik viser sig også ved repræsentantskabsmøderne, der er
meget informative og én gang om året giver os overblik over den sunde økonomi,
som MiniBib i mange år har kunnet præstere. Ved disse møder samt ved de meget
relevante kurser sker der en opbygning af det frugtbare netværk, som er en side-
gevinst for deltagerne i MiniBib-samarbejdet. Som et mindre bibliotek er det især
gavnligt at have „kollegaer“ på andre biblioteker med samme edb-system.

Sikkerheds“netværket“ er altid spændt ud! Som bruger af Det Administrative Biblio-
tek er det min opfattelse, at der her er tale om et højt kvalitetsniveau. Det gælder
såvel ved bestilling af ældre lovstof som ved nye aktuelle bøger, at materialet som
regel er fremme næste dag. Da denne service er normen, føles sikkerhedsnettet
også her at være spændt ud.

Med tak til Det Administrative Biblioteks personale ønskes hermed tillykke med
de 75 år!

Ilse Løye, Sundhedsstyrelsens Bibliotek
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Da biblioteket i 1998 blev en selvstændig instituti-

on under Forskningsministeriet, blev pligtafleveringen

nævnt som én af bibliotekets opgaver i bemærkninger-

ne på finansloven.

I 1979 blev der også taget skridt til indsamling af

statslige publikationer fra de nordiske lande. Der blev

indgået faste aftaler med Statskontoret i Sverige og

Forvaltningstjenestene i Norge om gensidig levering af

statslige betænkninger især SOU og DS (Statens of-

fentliga utredningar og DepartementSerien) og den

tilsvarende norske NOU-serie samt publikationer

uden for disse rækker. En tilsvarende ordning blev

aldrig indgået med Finland og Island.

I 1979, da pligtafleveringen til DAB blev oprettet,

indgik kun de „vigtigste“ statslige udgivelser i udlåns-

samlingen, mens resten efter registrering blev placeret
i en særsamling i magasin. Som årene er gået, er den-

ne selektion ophørt og alt indgår nu i udlånssamlin-

gen. Biblioteket indledte også en meget aktiv indsam-

ling af de manglende nummererede og unummererede

kommissionsbetænkninger så langt tilbage som muligt,

så samlingen nu er næsten komplet. Denne del af

samlingerne er med årene blevet stadig mere betyd-

ningsfuld i takt med ministeriernes flytten rundt og

deraf følgende oprydninger. Det har vist sig, at DABs

samling ofte er det eneste sted bortset fra arkivsam-

lingerne på Det Kgl. Bibliotek, hvor disse publikatio-

ner er tilgængelige.

KATALOGERNE

Biblioteket indledte tidligt i 1980’erne edb-katalogise-

ringen, men først i 1987 troede man så meget på

stabiliteten i edb-systemerne, at man vovede at stand-
se den parallelle kortkatalogisering. Man forlod også

de gamle klassifikationssystemer til fordel for den

danske decimalklassedeling DK5, som var mere kendt

af bibliotekets benyttere, og som herefter også blev

anvendt til opstillingssystem. De ældre samlinger blev

sat i kældermagasin opstillet efter de gamle systemer.

Det blev hurtigt besluttet at få omkatalogiseret og

omklassificeret de juridiske dele af samlingerne incl.

betænkningerne, og det blev besluttet løbende at

omkatalogisere bøger i forbindelse med benyttelse, så

de kunne indgå i online-katalogen og stå i hovedsam-

lingen. Udover egen katalog leverede biblioteket op

igennem 80’erne og et stykke ind i 90’erne et stort

antal registreringer til Statens Information til offentlig-

gørelse i Status. Desuden anvendes DAB’s katalogise-

ringer i vidt omfang til genbrug inden for MiniBib-
samarbejdet.

DOKUMENTATIONSTJENESTE – SERVICE OG KVALITET

Biblioteket fik i cirkulæret af 1979 som opgave „at

tilstræbe en mere omfattende dokumentationstjene-

ste“ for centraladministrationens ansatte.  Ved luknin-

gen af biblioteket for offentligheden faldt udlånstallet

og dermed en del af presset på personalet, som nu

kunne hellige sig administrationens behov. Der blev

gjort en stor indsats for at informere de ansatte om

bibliotekets tilbud bl.a. via deltagelse i undervisning af

nyansatte på Danmarks Forvaltningshøjskole, intro-

duktion af nye lånere, udarbejdelse af lånervejlednin-
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ger og udgivelse af „Administrativ Index“, som senere

skiftede navn og karakter til „Prima Vista“. Fra midten

af 80’erne gennemførtes brugerundersøgelser med få

års mellemrum, og resultaterne fik afgørende indfly-

delse på bibliotekets publikumsbetjening.

 I 1989 blev det besluttet atter at åbne biblioteket

for offentligheden. Det var et krav fra Administrati-

ons- og Personaledepartementet, at det ikke blev på

samme måde som tidligere for ikke at få de samme

problemer som før – nemlig at den efterspurgte litte-

ratur var udlånt til studerende og dermed ikke til

rådighed, og at biblioteket i dagtimerne var fyldt op

med studerende. Der blev derfor konstrueret et ud-

lånsprincip, som gik på ansættelselsessted. Private

uden ansættelse kunne fortsat kun benytte biblioteket

via andre biblioteker eller på stedet i DAB. Ved sam-
me lejlighed opdeltes lånerne i prioriterede grupper

med centraladministrationens ansatte som den pri-

mære og priviligerede lånergruppe, mens ansatte i

lokalforvaltninger, firmaer m.m. fik lov at låne fra bib-

lioteket med en kortere lånetid. Disse nye låneregler

viste sig at fungere efter hensigten. Udlånstallene er

frem til 1998 mangedoblet til ca. 60.000 med en for-

deling på ca. 2/3 til centraladministrationen og resten

til de øvrige lånergrupper. Stigningen ser dog i  den

allernyeste tid ud til at være stoppet, formentlig fordi

en del benyttere nu betjener sig af internettets mange

nye muligheder.

Med årene indførtes betaling for fotokopiering,

udprintning, fax-forsendelse m.m. dog også her med

en positiv forskelsbehandling af centraladministratio-

nen, som fortsat kan få det meste gratis. Prispolitik-
ken offentliggøres i lånervejledninger og i bibliotekets

nyhedsblad Prima Vista og i de seneste år også på

hjemmesiden.

Biblioteket har gennem årene haft brugerundervis-

ning i benyttelse af samlinger og kataloger både for

nyansatte og for andre interesserede. I løbet af 90’er-

ne udvikledes desuden betalingskurser af ½ dags va-

righed med en mere specialiseret undervisning f.eks. i

Juridisk informationssøgning og i EU-information med

inddragelse af både trykte og elektroniske medier.

Lånerbetjeningen har igennem alle årene bestået i

dels udlån fra samlingerne og indlån fra andre bibliote-

ker dels fremskaffelse af informationer og dokumenta-

tion i samlingerne. Biblioteket har erhvervet sig et

indgående kendskab til centraladministrationens ar-

bejdsområder og arbejdsform, hvilket giver mulighed

for en „skræddersyet“ lånerbetjening, og  det har i
meget høj grad været i stand til at levere de ønskede

materialer og informationer - ofte med et meget kort

varsel. I de senere år er udviklingen tydeligt gået i

retning af mere komplicerede emneforespørgsler og

dokumentation i databaser m.m.

Der er meget bevidst blevet satset på et højt ser-

vice- og kvalitetsniveau i betjeningen, hvilket også i høj

grad er blevet værdsat og tilbagemeldt bl.a. i bruger-

undersøgelserne både af centraladministrationens

ansatte og af de „eksterne“ benyttere.

I begyndelsen af 1990’erne blev der atter behov

for en brugergruppe til sikring af kontakten til de

primære brugere, og biblioteket fik sammensat en

gruppe bestående af repræsentanter for de mest  akti-

ve brugere blandt ministerierne: Finansministeriet,

Justitsministeriet, Indenrigsministeriet, Socialministeri-
et og Økonomiministeriet samt ressortministeriets

departement. Denne brugergruppe har rådgivet om
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gebyrforhold, ansvarsforhold, tidsskriftcirkulation,

organisationsforhold m.m. og har været til støtte for

biblioteket i forbindelse med ressortskift og konsu-

lentundersøgelse.

KOORDINATION I FORHOLD TIL

DE ØVRIGE MINISTERIELLE BIBLIOTEKER

Den tredje store opgave i cirkulæret fra 1979 var „at

tilstræbe …en øget koordination i forhold til eksiste-

rende håndbiblioteker i ministerier og styrelser“. In-

den delingen af det gamle bibliotek var der foretaget

en kortlægning af håndbibliotekerne, og man var nået

frem til et omtrentligt antal på 35. DAB indledte et

samarbejde med disse biblioteker, hvor man forsøgte

i hovedtræk at aftale en fordeling af køb af materialer
svarende til ministerier og styrelsers fagområder. Man

etablerede også et lånesamarbejde, hvor man så vidt

muligt lånte bøger m.m. fra hinanden i stedet for fra

de store forskningsbiblioteker. DAB kom til at funge-

re som en slags centralbibliotek for de øvrige bibliote-

ker i kraft af dets større og generelle samlinger og

med et veluddannet personale, som også kunne sørge

for verifikation og lokalisering af bøger i det øvrige

biblioteksvæsen. Denne rolle har i de senere år æn-

dret sig i retning mere specialiserede forespørgsler til

DAB også fra de mindre biblioteker, som i øvrigt er

blevet mere selvhjulpne.

Der blev endvidere etableret en tradition med

årlige ministerialbiblioteksseminarer, hvor DAB arran-

gerer møder med foredragsholdere om aktuelle bibli-

oteks- og eller administrationspolitiske emner helst af
speciel interesse for denne kreds. Møderne er bl.a.

blevet holdt i Eigtveds Pakhus, Gl. Dok Pakhus og på

Danmarks Biblioteksskole. Der har været stor inte-

resse for disse møder med gennemsnitligt 70 deltage-

re, og formålet at skabe inspiration, ny viden og kon-

takter er blevet opnået.

MINIBIB

Det vel nok mest succesrige initiativ m.h.t. koordinati-

onen mellem bibliotekerne er oprettelsen af MiniBib –

Ministeriernes edb-bibliotekssystem, som blev sat

iværk af Administrationsdepartementet, Det Admini-

strative Bibliotek og Energistyrelsens Dokumentation

og Industriministeriets Bibliotek i 1983. Hver af par-

terne betalte til systemet, og den rationalisering, der

også lå i projektet, passede godt både til DAB’s opga-

ver og til Administrationsdepartementets. I de følgen-
de år meldte flere biblioteker sig som deltagere i edb-

katalogsystemet, men hovedparten af betalingen til-

faldt i de første år stadig DAB og departementet.

Som noget absolut enestående i biblioteksvæsenet

blev det besluttet, at MiniBib fra 1989 skulle drives

som indtægtsdækket virksomhed, d.v.s. at alle delta-

gende biblioteker nu skulle betale i forhold til deres

forbrug og på en sådan måde, at alle „langsigtede gen-

nemsnitsomkostninger“ dækkes af betalingen incl.

afskrivning og forrentning af maskinel og programmel

samt arbejdskraft, husleje m.m. til drift af systemet.

Afskrivning og forrentning samt evt. overskud kumu-

leres i systemet som opsparing til senere investerin-

ger, udvidelser, nyt maskinel m.m.

Biblioteket anvender 1,75 årsværk til systemadmi-

nistration og –drift, hjælpefunktion for de deltagende
biblioteker m.m. Informationskonsulent Peter V. Chri-

stensen har været den drivende kraft i MiniBib siden
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Betaler svenske kommuner moms? Hvem sagde „Det er ikke for ingenting en jyde,
der har fremsat dette lovforslag“, og hvor skaffer man på ti minutter et større kort
over Ærø.

Arbejdet i centraladministrationen har ofte et vist journalistisk præg, og selvom ud-
viklingen indenfor IT-området har gjort det væsentligt lettere at finde mange oplys-
ninger, går turen ofte rundt om Det Administrative Bibliotek.

Selvom det er meget forskellige spørgsmål jeg er kommet med, har DAB næsten
altid kunne hjælpe. Spørgsmålet om, hvorvidt de svenske og engelske kommuner
betaler moms, krævede kun en enkelt opringning. Dagen efter lå der en helt ny rap-
port fra Sverige og en adresse på en kontaktperson i England. Kortet over Ærø blev
fundet på 10 minutter, og i den store samling af gamle Rigsdags- og Folketingstiden-
der var det heller ikke særligt vanskeligt at finde frem til folketingsmedlem Nøhr,
der i 1935 opfordrede de jyske folketingsmedlemmer til at stemme for et lovforslag
med ordene: „det er ikke for ingenting en jyde, der har fremsat dette lovforslag“
(som altså gav flere penge til Jylland!).

De sidste år har Det Administrative Biblioteks Internet-adgang gjort det lettere at
finde og bestille bøger - som tilmed oftest bliver bragt ud samme dag! I den forbin-
delse har IT-udviklingen i øvrigt ikke mindsket behovet for DAB. Tværtimod gør
den lettere adgang til at søge litteratur, for mit eget vedkommende, at jeg nu langt
oftere lige ser, hvad DAB kan skaffe af materiale om de problemstillinger, jeg er be-
skæftiget med.

På den måde kan DAB både bidrage med en aktuel IT-søgning og  være det sted,
hvor man altid kan være sikker på at finde de ældre administrative „skriftsteder“,
hvad enten det er ældre betænkninger, folketingstidender eller en statistisk årbog
fra 1956.

Henrik Kyvsgaard, Indenrigsministeriet,
Økonomisk Afdeling
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planlægningen begyndte i 1982 i samarbejde med bibli-

oteksledelse og bibliotekets personale.

I 1992 skiftede MiniBib til det internationalt udvik-

lede og internationalt solgte Aleph-system og fik der-

ved et fuldt integreret edb-bibliotekssystem, som

stadig flere biblioteker meldte sig som deltagere i. I

1999 er antallet af deltagende biblioteker steget til 27

heraf også biblioteker uden for den snævreste mini-

sterielle kreds – dog stadig forvaltningsbiblioteker

f.eks. Folketingets Bibliotek og Oplysningstjeneste,

Marinens og Flyvevåbnets biblioteker. Systemet er nu

opgraderet til Aleph500, som for tiden også installe-

res i mange af de største forsknings- og folkebibliote-

ker i landet.

MiniBib har givet de små ministerielle biblioteker

en mulighed for at rationalisere driften på et godt
biblioteksfagligt niveau og på et acceptabelt økono-

misk niveau og desuden opnå gode samarbejdsrelatio-

ner til andre ligestillede biblioteker. I de senere år har

MiniBib desuden opnået stor anerkendelse også som

samarbejds- og betalingsmodel for mange andre grup-

per af biblioteker både mindre forskningsbiblioteker

og folkebiblioteker.

FYSISKE FORHOLD

Biblioteket var i 1969 rykket ind i Slotsholmsgade 12 i

den da nyopførte ministeriebygning, hvor det fik til

huse i stueetagen lige inden for hovedindgangen – en

ideel placering, hvor alle ansatte i centraladministrati-

onen og andre besøgende let kan finde det. Bibliote-

ket fik et stort sammenhængende bibliotekslokale
samt et par mindre kontorer, en gang og et toilet (til

herrer – damerne måtte i mange år benytte de fælles

toiletter for hele nr. 12!) samt et magasin i kælderen.

Personalet var henvist til at sidde ved små borde mel-

lem reolerne, når de ikke havde vagt i udlånet.

I 1986 lykkedes det den daværende biblioteksleder

Elise Holt (biblioteksleder 1984-88, senere Folketin-

gets Bibliotek og Oplysningstjeneste) at skaffe midler

til en ombygning, hvor der blev indrettet kontorer til

samtlige medarbejdere i den ene side af lokalet. Her-

ved skabtes betydeligt bedre personaleforhold, til

gengæld blev det nødvendigt at gennemføre en stor

kassationsrunde i samlingerne, og en del blev flyttet i

kældermagasinet.

I begyndelsen af 90’erne blev der skaffet midler til

en gennemgribende istandsættelse af kældermagasinet,

som blev forsynet med elektronisk drevne kompakt-

reoler, hvilket forøgede pladsen med ca. 50%.
I 1995 forsøgtes det igen at skaffe penge til ombyg-

ning og istandsættelse af lokalerne, hvilket mislykke-

des på grund af strukturændringer i Finansministeriet.

I stedet lykkedes det at få endnu et kælderlokale til

edb-rum, hvorved et kontorlokale blev frigjort til

benyttelse som MiniBib-kontor. I 1998 blev der malet

og købt nye møbler til publikumsområdet, flyttet om

på samlingerne og kontorerne blev moderniserede, så

møbler og udstyr kunne leve op til lovgivning og reg-

ler på området, hvilket var en stor forbedring.

Biblioteket kæmper i lighed med de fleste bibliote-

ker med en permanent pladsmangel, hvilket har ført

til mange overvejelser om udvidelsesmuligheder og

evt. yderligere kældermagasiner. Af hensyn til de øko-

nomisk snævre rammer og til en nogenlunde fornuftig

arbejdstilrettelæggelse er det i stedet blevet til utallige
omflytninger af samlingerne suppleret med en løbende

kassation.
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ORGANISATORISK TILHØRSFORHOLD OG ØKONOMI

De organisatoriske forhold i centraladministrationen

ændres jævnligt, og en del af disse ændringer får også

konsekvenser for Det Administrative Bibliotek. I be-
gyndelsen af 1990’erne nedlagde Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet (APD)

og  Budgetdepartementet, og deres arbejdsområder

blev samlet under det nyoprettede Finansministeriets

departement. Biblioteket fortsatte som et „kontor“

under det nye departements sekretariat på samme

måde som hidtil under APD’s. Bibliotekets leder del-

tog nu i de såkaldte direktørmøder i Finansministeriet

ligesom tidligere under APD. Biblioteket fik også fort-

sat sit budget som et delbudget under Finansministeri-

et, hvor der var afsat et meget beskedent beløb til

den daglige drift incl. personalebevilling, men hvor der

var mulighed for at søge om ekstra bevillinger til inve-

steringer, f.eks. kompaktreoler og istandsættelse af

magasin.

FORSKNINGSMINISTERIET

I 1995 blev det i forbindelse med en omstrukturering

af Finansministeriet besluttet, at Det Administrative

Bibliotek sammen med Statens Information skulle

overføres til Forskningsministeriet, hvilket skete ved

en kongelig resolution med virkning fra 1. august

1995. Biblioteket blev overført med samme status

som hidtil og med samme budgetforhold, men som

det skulle vise sig ikke med samme mulighed for yder-

ligere bevillinger. Med det nye ressortforhold fulgte

også udgifter, som tidligere var afholdt af Finansmini-

steriet, og som nu skulle afholdes af det i forvejen

meget snævre budget. Da de øvrige driftsudgifter også

var steget uden budgetforøgelser for biblioteket, som

i samme periode forøgede benyttelsen voldsomt, var

det efterhånden meget vanskeligt at få det hele til at

fungere trods opsigelser af tidsskriftabonnementer og

generelle besparelser, og der var derfor nogen diskus-

sion mellem biblioteket og departementet.

I 1996 iværksatte Forskningsministeriet en konsu-

lentundersøgelse af biblioteket med det formål at få

tilvejebragt et beslutningsgrundlag om bibliotekets

fremtidige opgaver, brugergrupper/kunder og bevil-

lingsmæssige forudsætninger. Undersøgelsen blev

gennemført af konsulenter fra Økonomistyrelsen i

samarbejde med en arbejdsgruppe nedsat af  Forsk-

ningsministeriet med deltagere fra ministeriet og fra

biblioteket. Undersøgelsen bestod af en kortlægning
af bibliotekets forudsætninger i 1996, nogle meget

dybtgående brugerundersøgelser incl. interviews med

brugere, personale og udvalgte samarbejdspartnere/

biblioteker i og uden for MiniBib-kredsen samt opstil-

ling af modeller for bibliotekets fremtidige opgaver,

brugere, finansiering og organisatoriske placering.

Undersøgelsesrapporten blev afleveret til ministe-

riet i januar 1997. Det blev med baggrund i rappor-

tens anbefalinger besluttet, at biblioteket skulle æn-

dres til en selvstændig institution under ministeriet

med selvstændig bevilling på finansloven, og som no-

get nyt skulle der udarbejdes en udviklingskontrakt

mellem bibliotek og ministerium. Budgettet var i den

mellemliggende tid blevet lidt forøget, og kontrakten

og den nye status som selvstændig indebar 2 beløb på

hver 100.000 kr. til IT-udvikling og til køb af  konsu-
lenttjenester, men ingen yderligere budgetforbedrin-

ger.
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På basis af konsulentrapporten og brugerundersø-

gelserne blev der opstillet og underskrevet en udvik-

lingskontrakt gældende fra 1998 til 2000, som sam-

men med den nye status som selvstændig institution

trådte i kraft fra 1. januar 1998.

SELVSTÆNDIG INSTITUTION MED KONTRAKT 1998 -

Efter en periode på ca. 4 år med konstant uvished om

bibliotekets fremtid var det en kolossal lettelse ende-

lig at få en afgørelse og kunne komme videre, og den

nye status som selvstændig institution virkede meget

inspirerende. Bibliotekslederen Ulla Jeppesen (1988-

1999, senere Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibli-

otek) og det øvrige personale tog de nye udfordringer
op og udarbejdede handlingsplaner for bibliotekets

virke og udvikling i henhold til kontraktens strategier

og mål – og satte dem i værk.

Bibliotekets formål var blevet omformuleret i kon-

trakten: Biblioteket har til formål at fungere som virk-

somhedsbibliotek for den samlede statslige forvalt-

ning. Det skal bidrage til kvalitet og effektivitet i cen-

traladministrationens arbejde ... Biblioteket deltager i

det almene bibliotekslånesamarbejde og har koordine-

rende funktioner i forhold til de øvrige ministerialbib-

lioteker og driver edb-bibliotekssystemet MiniBib for

dem som indtægtsdækket virksomhed.

Opgaverne fastslår de tidligere opgaver incl. pligtaf-

levering af statslige publikationer uanset publicerings-

form og tilføjer markedsføring af ydelser samt tilbud

om særlige bibliotekstjenester som tillægsydelser mod
betaling.

Biblioteket skal som overordnet succeskriterium

fortsat være et aktiv for centraladministrationen, der-

udover knyttes resultatkrav til områderne:

a. produkter og serviceydelser,

b. markedsføring og brugerkontakt og

c. IT-profil.

IT-UDVIKLING

Med hjælp i de 2 udviklingsbeløb blev det gamle ud-

tjente IT-udstyr udskiftet med nye pc’er både til bru-

gerne og til personalet, det gamle langsomme netværk

blev opgraderet til den højeste hastighed, og der blev

installeret nyt styresystem. Sammen med udskiftnin-

gen af bibliotekssystemet til Aleph500 var bibliotekets

IT-systemer dermed år 2000-sikret. Den allerede
eksisterende IT-strategi var dermed opfyldt, og en ny

blev udarbejdet med fastlæggelse af målene og udvik-

lingstakten for den fremtidige udvikling på dette om-

råde.

Nu var der teknisk tilfredsstillende søgeforhold for

brugerne, og der blev derfor åbnet for adgangen til

internetsøgninger og søgninger i de mest fagligt rele-

vante databaser fra bibliotekets bruger-pc’er, hvor

der nu også er adgang til bibliotekets beholdning af cd

rom-databaser. Biblioteket indledte også et samar-

bejdsprojekt med Det Kgl. Bibliotek om adgang til ca.

40 af dette biblioteks cd-rom-databaser og gik ind

som brugere af de nye nationale licenser til ca. 600

elektroniske tidsskrifter, som biblioteksbenytterne

også fik adgang til. Biblioteket deltog derved også i en

del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek –
DEF-projektet.
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Lad mig indledningsvis benytte anledningen til at sige mange tak for den særdeles
gode service jeg altid har fået af Det Administrative Biblioteks medarbejdere.

Kendetegnet for Det Administrative Bibliotek er for det første et godt, velassorte-
ret udbud af administrationspolitisk litteratur. Når „egenbeholdningen“ ikke slår til,
er man tilmed hurtig til at skaffe materialet andet steds fra.

Derudover vil jeg gerne understrege min påskønnelse af den fortrinlige imødekom-
menhed personalet udviser. Ikke så få gange er det lykkedes bibliotekarerne på bag-
grund af få oplysninger at fremskaffe relevante love og regler. Og med kort varsel
kan bøger og tidsskrifter fra kælderens fjerne lager hurtigt fremskaffes.

Dét, at man som bruger selv kan have „fingrene i boghylderne“, er et stort plus.
Desuden er det et væsentligt aktiv, at man gennem bibliotekets webside kan søge
og bestille bøger.

Hvis man her med indgangen til et nyt årtusinde skal se fremad mod den kommen-
de tids opgaver, gælder det for det første at holde sig ajour med udgivelser inden
for det forvaltnings- og samfundsfaglige område. For det andet ligger der en udfor-
dring i at blive bedre til at systematisere og videreformidle den viden biblioteket
allerede har. Særligt i websiden ligger en række udviklingsmuligheder. Her vil det
blandt andet være nærliggende at øge bibliotekets information om bøger, tidsskrif-
ter m.v.

Jeg ønsker Det Administrative Bibliotek og dets medarbejdere et stort tillykke med
jubilæet.

Rasmus Warborg Larsen,
Fuldmægtig i Finansministeriet
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MARKEDSFØRING

Et af udviklingskravene til biblioteket er øget mar-

kedsføring af bibliotekets service og ydelser. Bibliote-

ket havde i 1996 gennemført et designprogram til
brevpapir og alle andre tryksager, skiltning og farve-

sætning m.m. Der blev fortsat arbejdet med gennem-

førelsen bl.a. ved et nyt layout til Prima Vista, som

også indholdsmæssigt blev moderniseret og brugt som

nyhedsblad foruden som tilvækstliste. Ligeledes blev

der iværksat yderligere brugerundervisning og holdt

flere kurser, og der blev gjort opmærksom på biblio-

tekets tilbud på flere departementers interne hjem-

mesider for de ansatte og holdt brugerintroduktioner

for nyansatte.

Biblioteket moderniserede også sin egen hjemmesi-

de så den designmæssigt hang sammen med tryksager

og publikationer. Indholdsmæssigt bliver de brugt til

online udgaver af Prima Vista og bibliotekets succes-

publikation „Hvad er det nu de hedder? Centraladmi-

nistrationen på dansk og udenlandsk“, hvis 3. udgave
løbende ajourføres og danner grundlag for en „publis-

hed on demand“ udgave. Desuden findes oplysninger

om biblioteket f.eks. kontrakten, årsberetning og

statistik og som en del af kontraktopfyldelsen også

servicedeklarationer, prisliste m.m. Hjemmesiden

giver desuden adgang til bibliotekets katalog i MiniBib

med mulighed for søgning og bestilling, samt adgang til

kvalitetsudvalgte links til fagligt relevante databaser på

internettet.

I løbet af 1998 blev der oprettet en ny indtægts-

dækket bibliotekstjeneste som en del af kontraktop-

fyldelsen. I praksis gav det også mulighed for en for-

øgelse af personaletallet i biblioteket samt tætte sam-

arbejdsforbindelser til den nye kunde.

Sidst på året gennemførtes en mindre brugerun-

dersøgelse, hvor tilfredsheden med bibliotekets ser-

vice og ydelser blev testet. Tilfredsheden var som i de

tidligere undersøgelser meget stor, og den blev fulgt

op af en række rosende og konstruktivt risende kom-

mentarer, som bliver brugt til udvikling af service og

ydelser.

NYE ORGANISATORISKE FORHOLD IGEN ?

Bibliotekets leder gennem de seneste 11 år fik nyt job

fra februar 1999, og bibliotekar i DAB Steen Rosen-

dahl blev konstitueret leder. Dette blev måske ved et

tilfældigt sammentræf af begivenheder indledningen til
fusionsforhandlinger mellem Statens Information, Det

Administrative Bibliotek og InfoScan - alle 3 institutio-

ner med informationsopgaver under Forskningsmini-

steriet, som med en ny direktør for SI og en ledig

bibliotekslederstilling i DAB så nye muligheder i en

samling til én stor organisation med mulighed for

stordriftfordele og synergieffekter.

Biblioteket er dermed atter ude i en eksistentiel

kriseperiode, som det atter en gang formår at takle

konstruktivt og uden panik.

DAB har igennem den her beskrevne periode haft

nogle gennemgående meget tilfredse lånere dokumen-

teret via brugerundersøgelser med ca. 3 års mellem-

rum. Udlåns- og andre benyttelsestal er steget mar-

kant i perioden, og service og ydelser er løbende

tilpasset i takt med lånerønsker, den generelle udvik-
ling i centraladministrationen, i bibliotekerne og i

samfundet i øvrigt – til og med for nogle meget be-
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skedne bevillinger. Det kan således ikke være selve

biblioteket, der er problemet. Men hvad er det så ? –

Måske er det den omstændighed, at biblioteksdrift i

centraladministrationen er ret uinteressant set ud fra

en politisk synsvinkel. Ministerierne kan ikke profilere

sig på det, som ret beset er en slags fælles stabsfunkti-

on for den samlede statslige forvaltning. Til gengæld

kan en rask lille fusion jo vise handlekraft - og den kan

måske også vise sig at være en god ide ! ?

Historien har vist, at det både er en god ide og

nødvendigt for centraladministrationen med et fælles

større bibliotek, som kan udlåne materiale, skaffe

informationer, dokumentere m.m. på administratio-

nens egne præmisser og derved medvirke til et højt

kvalitativt niveau i forvaltningens sagsbehandling. Det

har også vist sig, at biblioteket  rummer en stadig
større del af forvaltningens egen historie, og at denne

historie ikke findes samlet noget andet sted. Alt i alt

burde der være grunde nok til at sikre Det Admini-

strative Bibliotek et langt liv sammen med den centra-

le statslige forvaltning, hvilket jeg håber at have med-

virket til med denne lille bibliotekshistorie over de

seneste 20 år af bibliotekets nu 75-årige historie.
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Da Arbejds- og Socialministeriernes Bibliotek i

1979 var omdannet til Det Administrative

Bibliotek og administrativt overført til Admi-

nistrationsdepartementet, fik det til opgave at fungere

som et fælles administrativt bibliotek for centraladmi-

nistrationen. Det var Administrationsdepartementets

opgave at stå overordnet for rationaliserings- og ad-

ministrationspolitiske initiativer, hvortil også kom

indførelse og anvendelse af elektronisk databehand-

ling. Målsætningen udmøntedes i følgende hovedaktivi-

teter: biblioteks- og dokumentationsvirksomhed af

generel administrativ karakter, d. v. s. indenfor jura,

økonomi og offentlig administration • registrering af

statslige publikationer • koordination af ministerialbib-

liotekerne.

Tanken om MiniBib-projektet opstod i forbindelse
med realiseringen af de to opgaver om registrering af

statslige publikationer og koordination af ministerial-

bibliotekerne.

Da biblioteket i 1981 gik i gang med den systemati-

ske registrering af alle statslige publikationer, fandt

Administrationsdepartementet det hensigtsmæssigt, at

projektet blev udført ved hjælp af edb. Der indhente-

des tilbud fra Datacentralen på en offlineregistrering,

hvor biblioteket skulle indrapportere de bibliografiske

oplysninger til Datacentralen, hvorefter man så kunne

udskrive rapporter med faste intervaller. Det var

således på ingen måde et online-system… I vore ører

lyder det jo, som taler man om oldtiden, men på sam-

me tid sad danske forskningsbiblioteker og katalogise-

rede til den fælles Samkat-base, hvor man kunne få

produceret de kartotekskort, som flittige biblioteka-
rer derpå placerede i bibliotekets kortkartotek! Den

personlige computer og „informationsmotorvejen“ var

endnu ikke opfundet. Projektet kom på forslaget til

finansloven for 1982, og der ansøgtes om en bibliote-

kar- og en kontormedarbejderstilling.

Der er utvivlsomt fordele ved lange planlægnings-

forløb. Man kan nå at vende alle sten et par gange og

sikre sig mod, at der opstår uforudsete problemer.

Men når det gælder edb, skal man gå på vognen med

det samme, for ellers er der en eller anden genial sjæl,

der har fundet på at gøre tingene anderledes, smarte-

re og billigere.

Det gjaldt også for MiniBib-projektet. I 1982 ind-

førtes online-katalogen på Statsbiblioteket i Århus.

Det var Regnecentralens bibliotekssystem – senere

kendt under navnet Rclib. Det var et fremragende og

hurtigt søgesystem, der kørte på firmaets minidatamat

RC8000. Studiebesøg blev arrangeret på Regnecentra-
len og Statsbiblioteket, og herefter var der ingen tvivl

om, at dette var fremtiden. Der defineredes en tre-

trinsraket, hvor biblioteket skulle starte med de stats-

lige publikationer, fortsætte med sin egen biblioteks-

katalog og åbne op for de øvrige administrative biblio-

teker. Det sidste ville være en god metode til at vide-

reudvikle bibliotekets koordinationsfunktion i forhold

til de ministerielle biblioteker.

Økonomien viste sig at være fornuftig, idet investe-

ringen godt nok var stor, men driftsomkostningerne

til gengæld betydeligt mindre. Alligevel fandt alle invol-

verede, at investeringen var stor, og det besluttedes

derfor at omdefinere projektet, således at det skulle

omfatte bibliotekets tilvækst og ikke kun de statslige

publikationer. Da der blev regnet lidt mere på det,

blev man enige om at tage hele tretrinsraketten på én
gang.
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Takket være valget den 8. december 1981 blev

finansloven for 1982 først vedtaget 24. februar 1982,

og der var ubrugte løn- og projektmidler i Admini-

strationsdepartementet, som kunne kanaliseres over i

projektet, og med bidrag fra de to biblioteker, der gik

med i projektet, lykkedes det at få skrevet kontrakt,

foretage installation og afholde overtagelsesprøve.

Den sidste skete i dagene mellem jul og nytår, idet

man ikke kunne overføre bevillingen til næste år…

Således anskaffedes i samarbejde mellem Admini-

strationsdepartementet, Det Administrative Bibliotek,

Energistyrelsens Dokumentation og Industriministe-

rets Bibliotek et fælles katalogiseringssystem, hvor

bibliotekerne havde adgang til hinandens data, og

MiniBib var etableret.

STRUKTUR OG ØKONOMI GENNEM TIDEN

Ledelsen af systemet var placeret i Det Administrative

Bibliotek, hvor den centrale minidatamat også fysisk

placeredes. Man valgte en samarbejdsmodel, hvor der

etableredes en styringsgruppe med repræsentanter

fra samtlige biblioteker. Dermed var det muligt at

sikre bibliotekerne indflydelse på systemets drift og

udvikling, og det signaleredes samtidig, at det ikke var

et formål at centralisere og dermed opsluge de min-

dre biblioteker i ministerier og styrelser. Organisatio-

nen blev således en logisk konsekvens af bibliotekets

måde  at angribe koordinationsopgaven. Styringsgrup-

pen blev aktivt inddraget i alle generelle spørgsmål af

økonomisk eller biblioteksfaglig karakter.

I 1989 skete der en opdatering af samarbejds-
grundlaget og finansieringen af systemet, og sty-

ringsgruppen blev omdannet til et repræsentant-

skab.

Retningslinierne for repræsentantskabets arbejde

formaliseredes ved samme lejlighed i en ny samar-

bejdsaftale, hvor et centralt punkt er det ordinære

repræsentantskabsmøde, der afholdes en gang om

året. På dette møde aflægges årsberetning og årsregn-

skab, og der vedtages udbygningsplan og budget. Re-

præsentantskabet mødes 5-6 gange om året, og der

nedsattes arbejdsgrupper til løsning af væsentlige kon-

krete opgaver, f eks udskiftning af bibliotekssystem,

formattering m m. En gruppe af superbrugere er op-

rettet for at styrke den daglige administration af sy-

stemet. Skønt Det Administrative Bibliotek og MiniBib

organisatorisk er ansvarlige overfor ressortministeri-

ets departement og minister, har de deltagende bibli-
oteker således en betydelig indflydelse på, hvordan

systemet drives.

Finansieringen af systemet ændredes til indtægts-

dækket virksomhed, hvorved samtlige udgifter ved

systemet incl. husleje, afskrivning og forrentning, skal

betales af brugerne. Det overskud, der kan genereres

i systemet, anvendes til udbygning og modernisering.

Reglerne siger også, at hvis der opstår underskud i

systemet flere år i træk, skal virksomheden vurderes

nøjere. Dette regelsæt er standard for hele den dan-

ske statsforvaltning. Som følge af kravene om, at sy-

stemets langsigtede omkostninger skal dækkes, og at

der skal ske en opsparing, har det været muligt løben-

de at udskifte såvel hardware som software, når be-

hovene opstod.
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KATALOGISERINGSSYSTEMET 1983-1992

I de første år kan MiniBib karakteriseres som et  data-

basesystem. Det blev oprettet og vedligeholdt med

det formål at have en (fælles) database, hvori man
kunne søge og genbruge katalogiseringer. En yderlige-

re gevinst var at man slap for at vedligeholde en kort-

katalog og kunne producere tilvækstlister, som var

(og stadig er) et væsentligt markedsføringsinstrument

for bibliotekerne. Nogle biblioteker var dog hurtigere

end andre til at afskaffe kortkatalogen, medens enkel-

te gik med seler og livrem i flere år…

Fra tre biblioteker i 1982 voksede systemet støt,

således at samarbejdet i 1992 bestod af 15 bibliote-

ker.

Det var et bibliotekarernes system. Der var typisk

tale om enkeltbruger arbejdspladser, som stod i forbin-

delse med den centrale minidatamat via faste kredsløb

(tty) med den formidable hastighed på 1200 baud, og

kun i enkelte biblioteker fandtes terminaler til brug

for lånerne.
Lånerne var henvist til søgning via CCL-standarden

(kommandostyret søgning=common command lan-

guage), som vel de færreste lånere fik et nært forhold

til.

BIBLIOTEKSSYSTEMET 1992-1997

„Det var et godt system, da I startede, og det er synd,

at det nu er gået i stå!“, sagde en låner i Arbejdstilsy-

nets Bibliotek, og det var rigtigt nok. Det var et kata-

logiserings- og søgesystem, und damit basta!

Den teknologiske udvikling gik ubønhørligt videre,

og i 1991 var RCLib dels blevet dyrt i vedligeholdelse,

og dels kunne det forudses, at dets levetid var be-

grænset, da Regnecentralen ikke havde tilstrækkelig

kapacitet til at udvikle en Unix-generation.

Det besluttedes derfor at udskifte Rclib med et nyt

system i stedet for at satse på de – få og dyre - udvi-

delser, som på dette tidspunkt blev tilbudt. At Rclib

stadig ved århundredets slutning efter 18 år er i drift

på enkelte af de store forskningsbiblioteker viser, at

det var et fremragende system.

Valget faldt på det israelske bibliotekssystem Aleph,

der i forvejen var kendt i Danmark og ekspanderede

kraftigt i disse år. Ved valget så MiniBib især på, at der

var tale om et integreret system, en stor international

kundegruppe og en dynamisk udvikling fra leverandø-

rens side. Disse forhold, som fortsat er gældende, er

en stor styrke for alle de biblioteker, der anvender

systemet.
I og med at beholdningsregistrering, udlån, tids-

skriftsstyring og indkøbsfunktioner blev tilgængelige,

ændrede systemet karakter og blev til et bibliotekssy-

stem, hvor ikke kun katalogisering, men også de øvri-

ge administrative opgaver blev lagt på edb. Med den

varierende størrelse af bibliotekerne i MiniBib var der

nogle, der ikke fandt det hensigtsmæssigt at tage alle

funktioner i anvendelse, men efter syv år anvender

dog langt de fleste udlåns- og tidsskriftsstyring for-

uden søgning og katalogisering.

Med beholdningsregistrering og udlånsfunktioner

skabtes forudsætningerne for, at systemet også kunne

anvendes af slutbrugerne direkte fra deres kontorar-

bejdspladser. For slutbrugerne er det væsentligt, at de

ikke kun kan lokalisere, men også bestille/reservere

materialet. Perioden 1992-1997 blev dermed en op-
bygningsfase, der skabte fundamentet for en videre

udvikling, og det redskab, der var udviklet til at lette
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bibliotekernes arbejde, blev en forudsætning for en

forbedret og tidssvarende brugerservice, da de pri-

mære brugere nu har adgang til at benytte biblioteket

fra deres kontor.

Systemet var nu vokset til 23 biblioteker.

INFORMATIONSSYSTEMET 1998- : ET INTRANET

FOR DANSK CENTRALADMINISTRATION

Efter en kort periode med tekstbaseret menusøgning

kunne MiniBib fra 1997 tilbyde web-brugergrænsefla-

de til bibliotekernes brugere og for visse bibliotekers

vedkommende også for offentligheden, og systemet

gik over i en periode, der kan karakteriseres som

informationssystemet.

Slutbrugerne fik adgang til bibliotekssamlingerne via
en almindeligt anerkendt brugergrænseflade, som de

kender i andre sammenhænge, og de kan bestille og

forny hjemlånt materiale fra deres kontor. MiniBib er

nu blevet til et intranet for centraladministrationen og

dens medarbejdere, og systemet lever op til de rimeli-

ge forventninger, en moderne bruger kan stille til det.

Med web-teknologien opstod der nye muligheder.

Via en linkfunktion kan der klikkes på referencer til

elektroniske fuldtekstudgaver af publikationer, selvom

de befinder sig på andre servere, og forvaltningsbiblio-

tekerne har således fået mulighed for at være virtuelle

biblioteker, der stiller information til rådighed for

deres brugere uanset om informationerne findes i

eget bibliotek eller andetsteds.

SLUTORD

Det er interessant, at MiniBib-modellen nu spreder

sig. Flere og flere danske og udenlandske biblioteker

har opdaget fordelene ved stordrift, idet de stigende
krav til informations- og bibliotekssystemer gør dem

dyre i anskaffelse og dyre i drift, ligesom administrati-

onen af dem bliver mere og mere kompliceret.

For biblioteker i ministerier og styrelser giver Mi-

niBib en række store fordele:

• Man får adgang til et avanceret bibliotekssystem med

alle de administrative funktioner, man kan have brug

for

• Man er fortsat et eget bibliotek og friheden til at

vælge omfanget af sin service for egne og eksterne

benyttere.

• Man får et netværk at trække på til såvel informati-

onssøgning som andre biblioteksmæssige spørgs-

mål

• Ens egen institution behøver ikke opbygge en om-

fattende viden om bibliotekssystemets struktur og
vedligeholdelse.

MiniBib har netop taget en ny generation af biblio-

teksprogrammet Aleph i brug. Aleph500 byder på en

række ny funktioner, hvorved f.eks. genbrug af katalo-

giseringer fra andre bibliotekssystemer er blevet me-

get forenklet. Systemet kan også håndtere elektroni-

ske tidsskrifter og cd-rom-databaser.

Der er således god grund til at tro, at MiniBib også

i fremtiden vil være et centralt informationsredskab

for bibliotekerne i ministerier og styrelser – og deres

brugere.
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Ved oprettelsen i 1979 fik Det Administrative

Bibliotek bl.a. til opgave at indsamle og regi-

strere statslige myndigheders udgivelser. Som

det fremgår af de to første artikler i dette jubilæums-

skrift, arbejdede biblioteket med emner udover de

arbejdsmarkeds- og socialpolitiske områder og havde

allerede udvist initiativer omkring lovnyt og betænk-

ninger. Ved udgivelsen af betænkninger forekom det

ofte, at de udkom i fortryk og blev omtalt i tv og

dagspressen, men det var svært at identificere dem

med korrekte oplysninger om titel og udgiver, når de

endelig udkom „rigtigt“. De oversigter, der fandtes,

var Dansk Bogfortegnelse, som var længe om at regi-

strere udgivelserne, og den årlige fortegnelse over

Danmarks offentlige publikationer „Impressa Publica

Regni Danici“, som var endnu mere forsinket i forhold
til udgivelsestidspunktet.

Biblioteket og Administrationsdepartementet fandt

således at såvel centraladministrationen som offentlig-

heden  burde have let og hurtig  adgang til ministeri-

ers og styrelsers egne udgivelser. I en skrivelse af 20.

august 1979 blev ministerier og styrelser derfor an-

modet om at sørge for at biblioteket blev optaget på

deres udsendelseslister, så biblioteket løbende kunne

modtage nye udgivelser.

Ordningen kan således ikke fejre 75 års-jubilæum,

men er knyttet til oprettelsen af Det Administrative

Bibliotek i 1979 og er dermed kun 20 år gammel.

HVILKE INSTITUTIONER OG HVILKE UDGIVELSER

Indsamling og registrering omfatter udgivelser fra

ministerier og styrelser, råd og nævn. Udgiverkredsen

kan også defineres som statslige institutioner med
administrative forpligtelser. Udgivelser fra universite-

ter og andre læreanstalter er således ikke omfattet.

Alle udgivelser fra ovennævnte institutioner ind-

samles og registreres. Der er tale om bøger af en

enhver art: betænkninger, rapporter og beretninger

m.v., men også vejledninger og anden information i

bog- eller pjeceform, som cd-rom eller video. Tids-

skrifter, årsberetninger og andre periodiske udgivelser

er også omfattet.

Udgivelsernes emne, omfang, oplag og fremstil-

lingsform er uden betydning.

Internettet blev tidligt benyttet af nogle få statslige

institutioner, så offentliggørelse af nye udgivelser ske-

te både i papirudgave og i internetudgave. Hen ad

vejen er flere kommet med og med en regeringsbe-

slutning fra 1996 blev det pålagt statslige udgivere at
offentliggøre alle udgivelser i elektronisk form paral-

lelt med papirudgaven. Det Administrative Bibliotek

linker oplysningerne om papir- og internetudgave, så

det i edb-katalogen i MiniBib er muligt både at se om

en udgivelse er „hjemme“ i papirudgaven, om den

findes i elektronisk udgave og derpå klikke sig videre

til denne.

I forbindelse med „Lov om pligtaflevering af udgivne

værker“ fra 1997, der trådte i kraft pr. 1.1.1998, blev

også aflevering af elektroniske publikationer obligato-

risk. Der etableredes derfor en pligtafleveringsgruppe

med repræsentation fra Det Kgl. Bibliotek, Dansk Biblio-

teksCenter, Biblioteksstyrelsen,  Statens Information og

Det Administrative Bibliotek for at rationalisere anmel-
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delse og registrering af elektroniske publikationer.

Udover praktiske samarbejdsløsninger fortsatte grup-

pens arbejde med udvikling af en norm for anvendelse

af metadata i de elektroniske publikationer (den så-

kaldte Dublin Core, som er den internationale inspi-

ration), hvor udgiveren selv kan producere en del af

de data, der er nødvendige for at søge og identificere

publikationen. Takket være dette samarbejde får bibli-

oteket besked om nye statslige udgivelser i elektro-

nisk form.

Et fremtidsønske er, at biblioteket selv kan etable-

re en server til opbevaring af de elektroniske udgivel-

ser. Som situationen er nu, linker biblioteket til udgi-

vernes server, hvor der ikke er nogen garanti for

permanent opbevaring af udgivelserne – de kan således

nemt forsvinde. Håbet er, at der ligesom ved papirud-
gaverne kan sikres permanent adgang til de elektroni-

ske udgivelser.

INDSAMLING, REGISTRERING OG OPBEVARING

Allerede inden indsamling og registrering af de statsli-

ge udgivelser blev fastlagt som en af bibliotekets ho-

vedaktiviteter, indgik disse udgivelser som en vigtig

del af bogbestanden, og man havde et velfungerende

kontaktnet at bygge videre på. Gennem årene har

biblioteket sørget for at blive skrevet på udsendelses-

listerne hos udgiverne og modtager nu – så godt som

automatisk – nye udgivelser. Hvad der ikke måtte

komme af sig selv, bliver der rykket for.

Ved modtagelsen bliver udgivelserne katalogiseret

og klassificeret og kan genfindes i edb-katalogen. De

er tilgængelige for udlån på lige fod med det materiale

biblioteket i øvrigt anskaffer.

Alle udgivelser bliver opbevaret „for tid og evighed“

og er ikke omfattet af den kassationspolitik der gæl-

der for den øvrige materialebestand. Biblioteket bliver

her igennem en væsentlig del af centraladministratio-

nens hukommelse.

BENYTTELSE

Benyttelse og udlån har gennem årene været stigende.

Fra at have været en lidt upåagtet del af biblioteket

samlinger er de statslige udgivelser nu blevet en vigtig

del.

Det kan skyldes, at udgivelserne henvender sig til

en bredere offentlighed end tidligere – emnerne er
blevet interessante for andre end en snæver kreds.

De statslige udgivelser kan sætte dagsorden for debat-

ten og omtales ofte i pressen. Måske som en følge

heraf er udgivelserne også blevet meget professionelle

med hensyn til design, layout og så videre – det halv-

triste og kedelige udseende der tidligere kendetegne-

de mange udgivelser er forsvundet.

Stigningen i benyttelse og udlån kan også hænge

sammen med at der er blevet nedlagt en del bibliote-

ker og håndbogsamlinger rundt omkring i ministerier

m.v.  – steder der tidligere stod for indsamling og

opbevaring af institutionens egne udgivelser. Det Ad-

ministrative Bibliotek er således det eneste sted i

centraladministrationen, hvor der finder en systema-

tisk indsamling, registrering og opbevaring sted, så

udgivelserne altid er til rådighed.
Det øvrige biblioteksvæsen tegner sig også for en

del af det stigende udlån.
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INFORMATION OM STATSLIGE UDGIVELSER

Statslige udgivelser bliver skrevet for at blive læst –

derfor er information om, hvad der bliver udgivet

vigtig.
Som et led i Administrationsdepartementets orga-

nisations- og personaleudvikling nedsattes der i 1979

en række tværgående arbejdsgrupper, herunder én

med repræsentation fra Det Administrative Bibliotek,

Statens Informationstjeneste og Direktoratet for Sta-

tens Indkøb, som udførte tryknings- og distributions-

opgaver. Arbejdsgruppen barslede med en vejledning i

tilrettelæggelse af offentlige publikationer, men grup-

pens forslag om en bedre systematisering af udgivel-

serne - i lighed med de svenske departementsserier

med præcis og enkel nummerering - blev desværre

ikke fulgt.  Biblioteket tog i 1981 initiativ til at udar-

bejde „FORA : fortegnelse over statslige rapporter

m.v.“, der med bistand fra Danmarks Biblioteksfor-

ening og Rigsbibliotekarembedet blev formidlet til

folke- og forskningsbiblioteker.
Fortegnelsen ophørte i juni 1983, hvorefter infor-

mation om statslige udgivelser blev offentliggjort i det

nye tidsskrift Status udgivet af Statens Informations-

tjeneste. Status udkommer hver 14. dag og er det

sted, hvor der hurtigst og mest komplet  gives over-

blik over nye statslige udgivelser.

Skrivelsen af 20. august 1979 med den spagfærdige

anmodning om at sende nye udgivelser til biblioteket

blev afløst af „Cirkulære om registrering af de statslige

myndigheders publikationer“ af 29. april 1982. Heri

blev aflevering obligatorisk, så biblioteket kunne udar-

bejde en oversigt over udgivelserne til Status. Cirku-

læret blev den 25. marts 1983 afløst af „Cirkulære om

aflevering cirkulærer, vejledninger og publikationer

samt oplysninger om statslige myndigheders kommis-

sioner og udvalg m.v.“, som både indeholdt obligato-

risk aflevering af nye udgivelser til biblioteket og obli-

gatorisk aflevering af cirkulærer m.v. til Status-redakti-

onen.

AFSLUTNING

Statslige udgivelser betragtes ofte som lidt triste af

andre end dem, der er specielt interesserede i et

emne, og de har ofte ført en tilbagetrukket tilværelse.

Men som et led i samfundsudviklingen udgør de en

betydningsfuld dokumentation, hvad enten man vil

studere et emnes udvikling tilbage i tiden, følge med i

den løbende debat eller kun interesserer sig for frem-

tiden. Det er derfor vigtigt at udgivelserne er regi-
streret og bevaret, så de kan genfindes uanset om de

er på papir eller i elektronisk form. Registrering af de

statslige udgivelser er således fortsat en væsentlig

aktivitet for Det Administrative Bibliotek.
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