Fællesbiblioteker og statistik
Etablering af fællesbiblioteker rummer bl.a. en række udfordringer af hensyn til indberetning af
statistik for folkebiblioteksdelen.

Materiale i et kombineret bibliotek for skole og folkebibliotek kan rumme tre typer af materiale:
- materiale som er anskaffet til folkebiblioteksbrug
- materiale som er anskaffet til skolebiblioteksbrug
- materiale som ved anskaffelsen ikke er beregnet specifikt for enten folke- eller
skolebiblioteksbrug

Ved indberetning af statistik for folkebiblioteket skal "materiale som er anskaffet til
skolebiblioteksbrug" aldrig medregnes. D.v.s. at taskebøger og klassesæt skal være helt
udenfor hvis de er afmærket korrekt i bibliotekssystemet. Det er vigtigt at understrege at
selvom det er besluttet at materiale normalt er fælles for folke- og skolebiblioteksbrug, så skal
taskebøger og klassesæt markeres særskilt.
Ved indberetning af statistik anvendes der følgende koder:
*
*
*
*

b : materiale til børn, folkebibliotek
v : materiale til voksne, folkebibliotek
r : materiale til børn, kombineret folke- og skolebibliotek
k : materiale til voksne, kombineret folke- og skolebibliotek

Disse koder bliver automatisk genereret af bibliotekets IT-system normalt ud fra
eksemplarernes tilhørsforhold til afdelinger i biblioteket. Men den præcise håndtering er
udformet af den enkelte systemleverandør og konkrete spørgsmål skal derfor rettes til det
enkelte biblioteks systemleverandør. En systemleverandør kan vælge at lade
statistikudtræksprogrammet mærke med andet end koderne b, v, r og k nævnt overfor for at
håndtere andre former for statistik. Det er derfor vigtigt at understrege at linjer med andet end
disse fire koder ikke medtages i den statistik som Danmarks Statistik laver.
Danmarks Statistiks brug af koderne:
Kode
b, v
r, k
r, k

Regel
Optællinger med b og v indgår med en vægt på 100 pct. i Danmarks Statistiks
opgørelse af tilvækst, afgang og bestand – og af udlån og fornyelser.
Optællinger med r og k indgår med en vægt på 50 pct. i Danmarks Statistiks
opgørelse af tilvækst, afgang og bestand.
Optællinger med r og k indgår med en vægt på en af biblioteket angiven procentandel
i Danmarks Statistiks opgørelse af udlån og fornyelser.

Vær opmærksom på, at procentandelen indberettes af det enkelte bibliotek som en del af webindberetning i februar måned. Det er vigtigt at være opmærksom på at procentandelen alene
relaterer sig til materiale med et kombineret folke- og skolebiblioteks tilhørsforhold, dvs.
materiale der er mærket med koden r eller k.
Endelig skal det understreges at det i praksis alene er bibliotekets opgave at sikre at materialet
er afmærket korrekt - herefter er det statistikprogrammel fra jeres systemleverandør, der
udtrækker de rå tal, som behandles (inkl. den procentvise reduktion) af Danmarks Statistik.

