
Digin og Bibliotek24

Biblioteksjefmøte i Tromsø onsdag 12. Oktober 2022



Digin: 
felles drift av digitale innholdstjenester i folkebibliotek

3-årig prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket.
Prosjektet eies av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek



Digin

"Samle, styrke og effektivisere bibliotekenes innholdstjenester for å 
sikre likere tilgang og bedre vilkår."

Prosjektets fokusområder:

- oppsett og drift av Consortia Manager

- teknisk utvikling

- forhandle avtaler

- statistikk



Digin

Hva snakker vi om når vi snakker om digitale innholdstjenester?

• Vitenskapelige databaser på norsk, for eksempel Idunn levert av Universitetsforlaget

• Vitenskapelige databaser på engelsk, (for eksempel Proquest, SpringerLink)

• Ordbøker, for eksempel Clarify og Ordnett

• Leksika, for eksempel Britannica

• Aviser, magasiner og tidsskrifter, nasjonale og internasjonale, på norsk og mange andre språk, som 
Pressreader

• Aviser på nett. Det kan handle om mulighet til å få lese lokalavis digitalt, eller å få tilgang til 
avisarkiv som Atekst, levert av Retriever

• Musikk, for eksempel Naxos, som tilbyr mye klassisk, jazz og verdensmusikk.

• Film, for eksempel Filmoteket, Cineast

• Slektsgranskning, for eksempel Ancestry

• Engelskspråklige e-bøker og e-lydbøker kan være aktuelle. 15-17 % av folkebibliotek i Norge tilbyr 
pr i dag dette innholdet på engelsk gjennom appen Libby, levert av Overdrive.



Digin

Avtaler:

• Clarivate / Proquest
• Content Online (bl.a. PressReader)
• EBSCO
• FörlagEtt AB (Cineast)
• Naxos
• Norgesfilm AS (Filmoteket)
• OverDrive (Libby)
• Retriever (Atekst)
• Story House Egmont (Flipp)
• Gyldendal (Ordnett)
• Universitetsforlaget (Idunn)
• Clarify
• Springer/SpringerLink

Er også I dialog med Helsebiblioteket, Stiftelsen Lovdata og Norsk Filminstitutt.



Digin

Avtaler:

- Bibliotekene må ønske tjenester

- Ønskene må ha tilslutning fra et eller flere bibliotek som totalt dekker 10% 
av Norges befolkning (= ca 530.000 innbyggere) før forhandling

- Digin forhandler med tjenesteleverandør

- Bibliotekene må godta den fremforhandlede avtalen for at avtalen skal 
være gyldig

- Bibliotekene må ønske avtalen igjen for at den skal videreføres etter 
avtaleperioden



Digin

Tilgang:

- bruker har "single sign on/off"

"autentiseringsmetode som gjør det mulig for en bruker å

logge inn med en enkelt brukeridentifikasjon og tilhørende

passord på flere relaterte, men uavhengige datasystemer"
(Wikipedia pr 6/10-22)



Digin

What's in it for me?

- flere digitale tilbud

- likere tilgang til digitale tjenester for brukerne

- økonomi

- statistikk

- Bibliotek24



Digin

Veien videre:

- Inkludere norske e-bøker og e-lydbøker?

- Statlig finansiering?

- Organisering av permanent drift fra 1.1.24

- Prosjektet avsluttes 1.1.24 



Bibliotek24

- Bibliotek24 er konsortiets nettside etter at prosjekt Digin er avsluttet

- Inngang til BibStat og Consortia Manager



•https://digin.vtfk.no
•https://bibstat.no
•https://bibliotek24.no

• https://detdigitalefolkebibliotek.dk/

• Fylkeskontakt Troms: tanmayo.olsen@tffk.no
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