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Biblioteker som katalysatorer for innovation: Jo, vi kan!

D

anmarks produktivitet er historisk lav.
Vi har for længst tabt slaget om billig
arbejdskraft til lande som Indien og
Kina. I kampen om at sikre velfærden
må Danmark finde sin rolle. Midlet hedder
vækst og innovation, og her råder DEFF-bibliotekerne over en unik ressource: Adgang til
viden!
Af Mai Buch mbu@competencehouse.dk

Koblingen er åbenlys. Bibliotekerne sidder på et
bjerg af ren viden, som i dag bruges i rigt mål til
undervisning, forskning og til store virksomheder, der har råd til at betale for licenserne.
Den viden bør komme mange flere til glæde og
gavn – særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som et højinnovativt Danmark
skal bygge sin fremtid på. Et samfund, hvor investeringer i forskning, teknologi og udvikling
bliver en afgørende parameter for at konkurrere.

Dét er kongstanken bag de nye satsninger i
DEFFs strategi.

DEFF-styregruppens nye fokus på innovation og
erhvervsfremme, og på nye brugergrupper, flugter med en bred politisk enighed baseret på en
simpel logik: Forsknings- og vidensbaserede
SMV’eres konkurrencedygtighed er i høj grad
betinget af innovation. Innovation baseres i høj
grad på kvalificeret viden. Hvor findes den? I
bibliotekernes databaser.
Vi vil i Strategien 2011-2016 naturligvis fortsat
fokusere på udviklingen af DEFF-bibliotekernes
infrastruktur.

Der er altså ingen modsætning imellem strategiens nye fokus og de mere klassiske indsatsområder – snarere tværtimod. De supplerer og
betinger hinanden. Innovations-

udfordringen er både stor og vigtig – og vi bør
gribe den.

Pilotprojekter og nye partnerskaber
Jeg ser det som fag- og forskningsbibliotekernes
privilegerede rolle at bidrage til at få Danmark
til at vækste. Til at skabe rammerne for at opfylde virksomheders behov for f.eks. mere effektiv og systematisk informationssøgning,
-bearbejdning og -kvalificering. Vi er allerede
godt i vej med at afsøge mulighederne for udbredelsen af DEFF’s services til såvel offentlige
som private virksomheder.

Helt konkret er der søsat pilotprojekter i DEFFregi om styrket erhvervsorientering – et i Region
Nordjylland og et i Region Hovedstaden. Deltagerne har været biblioteksfolk og erhvervsfremmeaktører som væksthuse og erhvervscentre, og
projekterne har levet op til deres formål ved at
anvise et katalog over relevante ydelser målrettet
erhvervsfremmesystemet.

Hæv blikket men ikke armene – endnu
Erhvervsfremmeaktørerne har fået kendskab til
DEFF-bibliotekernes kompetencer og ydelser og
vice versa. Og erhvervslivets top udtaler sig
meget positivt og forventningsfuldt om den nye
DEFF-strategi. Gensidigt kendskab er en forudsætning for synergi og nye partnerskaber. Det
stiller krav til at fag- og forskningsbibliotekerne
målretter deres ydelser knivskarpt. Dette gerne i
et tæt samarbejde med folkebibliotekerne, som
råder over stor erfaring og kritisk masse på erhvervsområdet.
Vi er endnu ikke i mål. Der er stadig spørgsmål
som skal afklares, og finansiering der skal findes, hvis alle ambitionerne skal indfries, og strategien implementeres fuldt ud.
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