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Formål
Det nationale biblioteksnetværk, Fremtidens Fjernlån (FL-netværket), skal medvirke til at
sikre udvikling af best practice, inspiration, sparring og samarbejde mellem de
deltagende biblioteker.
Netværket skal definere og videreudvikle morgendagens kompetencer inden for Fjernlån.
Det er tænkt som et supplement til de konferencer og kurser, der i forvejen udbydes,
men deltagerne får større mulighed for en kontinuerlig dialog om emnet, og dermed kan
deltagerne mere konkret bidrage og præge indholdet.
Baggrund
Statsbiblioteket samarbejder med biblioteker over hele verden og formidler årligt cirka
100.000 lån fra danske og udenlandske biblioteker. En voksende andel af disse lån er til
folkebibliotekerne, hvor SB fungerer som formidler af enten lån, kontakt eller begge dele.
Statsbiblioteket er med sin funktion som overcentral for folkebibliotekerne tovholder og
facilitator for netværket, som dannes primært på baggrund af interessetilkende-givelser
fra folkebibliotekerne i forbindelse med besøg og på ad-hoc temadage.
Deltagere i netværksgruppen
Specialister og medarbejdere med ansvar for fjernlån på folkebibliotekerne i Danmark.
Max antal deltagere i netværket er 40, hvorefter der kan oprettes venteliste.
Deltagerne bør bestræbe sig på at deltage ved alle møder for at sikre kontinuitet i
netværket.
Medlemmer af netværket, der ikke deltager i tre netværksmøder i træk, betragtes
automatisk som udmeldte, med mindre andet er aftalt med netværkskoordinatoren.
Mødeaktivitet og sted
Der holdes to møder pr. år. Møderne, der har karakter af temadage, finder som
udgangspunkt sted på Statsbiblioteket, men kan også arrangeres på andre
”værtsbiblioteker” i såvel Øst- som Vestdanmark.
På møderne vil aktiviteterne bl.a. være
•
•
•
•

Fremme samarbejde og synergiudnyttelse mellem Statsbiblioteket og
folkebibliotekerne inden for fjernlån.
Update på diverse nyheder samt informationer om og fra leverandører.
Tendenser og udfordringer indenfor feltet
Inspiration til og deltagelse i fælles udviklingsprojekter med nationalt og regionalt
perspektiv

Mødeform/mødeledelse
Mødeledelse og referat varetages af Statsbiblioteket. Møderne vil være veksling mellem
interne og eksterne indlæg. Der vil desuden være veksling mellem oplæg, struktureret
dialog og arbejde i mindre grupper.
Derudover vil der være skiftende aktiviteter såsom eksterne virksomhedsbesøg mv.
Møderne vil således overvejende bestå i fremlægning og drøftelse af cases og
udviklingsprojekter samt diskussion af synergi- og udviklingsmuligheder.
Referater og andet materiale udsendes via ”For biblioteker”.
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