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Vi låner lidt færre biblioteksbøger 

Befolkningen besøger fortsat folkebibliotekerne, men låner ikke så mange bøger 
med hjem som tidligere. Udlånet af fysiske bøger var 28,5 mio. i 2013, hvilket er 
0,9 mio. færre udlån end året før. Det er et fald på 3 pct. I samme periode steg 
downloads af e-bøger fra folkebibliotekerne med 180.ooo downloads svarende til 14 
pct. Det samlede udlån og downloads var dermed 2 pct. mindre end året før. Går 
man et år længere tilbage, betød væksten i downloads, at det samlede udlån og 
downloads af bøger voksede 0,2 pct. i 2012. 
 
Udlån af fysiske bøger og e-bøger 

 
 
De fysiske bøger er den materialegruppe, hvor faldet fra 2012 til 2013 var lavest. De 
største fald ses for materialegrupperne multimedie (20 pct.), musik (18 pct.) og 
film (12 pct.). Materialegruppen multimedie omfatter primært computerspil. 
 
Folkebibliotekernes udlån af fysiske materialer fordelt på materialegrupper 

 2012 2013  Ændring 

   antal udlån i tusinde   pct. 

 Udlån af alle materialegrupper  42 291 39 790  -2 501 -6 
 Bøger 29 427 28 549  -878 -3 
 Lydbøger 1 404 1 305  -99 -7 
 Musik 3 444 2 814  -630 -18 
 Film 4 482 3 941  -541 -12 
 Multimedier 1 070 855  -215 -20 
 Tidsskrifter 1 982 1 900  -82 -4 
 Andre materialer 482 426  -56  -12 

Anm.: På grund af afrundinger er der forskelle i forhold til offentliggjorte tal i Statistikbanken. 
 
Trods faldet i bogudlånet er de fysiske bøger den materialegruppe, der står for den 
største andel af udlånet, og andelen er stigende. Bogudlånet (fysiske bøger) udgjor-
de 72 pct. af alle udlån i 2013 mod 70 pct. året før. Det er et resultat af, at udlånet af 
andre materialer falder mere end udlånet af bøger. 
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Hver dansker besøger folkebiblioteket seks gange på et år 
Besøgstallet var på 36,0 mio. besøgende i 2013, hvilket er på samme niveau som de 
senere år. I perioden 2009-2012 var besøgstallet mellem 36,0 mio. og 36,5 mio. Be-
søgstallet for 2013 svarer til, at hver dansker besøgte biblioteket seks gange i 2013. 
 
Folkebibliotekerne danner ramme om andre aktiviteter end udlån af bøger og an-
dre materialer. Således var der 16.500 arrangementer (fx teater, højtlæsning mv.) 
på folkebibliotekerne i 2013 mod 14.800 året før. Inden for brugerundervisning (fx 
it-kurser) var der 10.100 gennemførte lektioner mod 7.500 året før. Folkebibliote-
kerne bruges også til udstillinger. I 2013 var der 3.000 udstillinger mod 3.100 året 
før. 
 
Forskningsbibliotekerne øger fortsat det digitale udlån 
På forskningsbibliotekerne er der fortsat vækst i både bestand og udlån af elektro-
niske ressourcer. Mængden af udlån af e-ressourcer fra forskningsbibliotekerne, 
når man ser samlet på aktiviteten på både egne og eksterne servere, var på 39,8 
mio. downloads i 2013. Bestanden af e-ressourcer var steget med 15 pct., så antallet 
nåede op på 4,6 mio. titler i 2013. 
 
Forskningsbibliotekernes downloads og bestand af elektroniske titler samt fysiske udlån 

 
Anm.: Fysiske udlån er inklusive fornyelser. 
 
Udlånet af fysiske materialer eksklusive kategorierne 'fornyelser' og 'kopi, der er-
statter udlån', var 2,6 mio. i 2013 svarende til 110.000 færre udlån end i 2012. Tal-
let har været jævnt faldende gennem de senere år. 
 
Lidt flere besøgende på forskningsbibliotekerne 
Der var lidt flere besøgende på forskningsbibliotekerne i 2013, idet antallet steg til 
4,63 mio. besøgende mod 4,57 mio. besøgende året før. I den samme periode er åb-
ningstiderne til forskningsbibliotekerne øget til i alt 4.500 timer pr. uge mod 3.700 
timer pr. uge i 2012. 
 
 

Mere information: Se mere detaljerede tal om biblioteker på www.dst.dk/stattabel/1542. 
Kilder og metoder: Tabellerne i Statistikbanken om biblioteker viser data for folkebiblioteker og forskningsbibli-
oteker 2013. I denne udgivelse omtales bogligt materiale som bøger og omfatter udover ordinære bøger også 
trykte noder, trykte kartografiske materialer og punktskrift. Opgørelserne over musikudlån omfatter alene fysiske 
materialer. Fysiske musikoptagelser kender vi typisk som almindelige cd'ere, men omfatter fx også lidt ældre 
sager som fx LP'ere, kassettebånd mv. 
Se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/149048.  
Næste offentliggørelse: Biblioteker 2014 udkommer uge 27 i 2015.  
Henvendelse: Thomas Lauterbach, tlf. 39 17 30 56, tce@dst.dk 
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