18. februar 2007

Referat af 7. møde i Etnisk Biblioteksudvalg
Deltagere:
Flemming Munch (FM), HH Hostrup (HH), Ann Poulsen (AP), Nicola Ravden (NR), Eva Fahnøe
(EF), Dorrit Munk Jørgensen (DM), LH Hedelund (LH) og ND Dejgaard (ND)
Afbud: Karin Elkjær
Referent: Nicola Ravden
Dagsorden:
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2. Opfølgning på tidligere
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Udsendelse af materialepakker inden møder
3. Generel status fra SBCI
Indvielsen af SBCIs nye lokaler den 7. november
Konferencen Integration og Biblioteker – Kulturelle perspektiver 2008
Studieture 2007/2008
Udlån – herunder abonnementer
4. Gennemgang af indkøbsstrategi
Materiale på Oromo
5. Status og drøftelse vedr. Fælleskøb 2008
6. Status og drøftelse vedr. FINFO
7. Drøftelse af indsatsområder 2008 – herunder konferencen 2009
8. Eventuelt

1. Gennemgang af dagsorden
2. Opfølgning på tidligere
Høringsfrister
Udsendelse af materialepakker inden møder
STATSBIBLIOTEKET
BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION
OVERGADEN OVEN VANDET 58A, 3 SAL
DK-1415 KØBENHAVN K. DENMARK

DANSKE BANK 0216 4069038514
CVR/SE: 1010 0682
EAN: 5798000791084

TLF. +45 4473 4604
FAX +45 4473 4602
E-MAIL: SBCI@STATSBIBLIOTEKET.DK

Høringsfrister: Tidsfrister på to uger tilstræbes.
LH: Efterspørger, ud over to ugers tidsfrist, også have udspecificeret dagsorden inden – så baglandet kan høres inden.
FM: Vi kan nok ikke give mere udbygget dagsorden – ud over bilag, så som mail fra udvalgets medlemmer vedr. et specifikt punkt.
AP: F.eks. mere om studieture, så man kan give kvalificeret input ved mødet.
ND – inkluder evt. links på hjemmeside i dagsorden.
FM: Vi vil arbejde på at knytte relevante hjemmesidelinks til dagsordener etc.
3. Generel status fra SBCI
Indvielsen af SBCIs nye lokaler den 7. november
Konferencen Integration og Biblioteker – Kulturelle perspektiver 2008
Studieture 2007/2008
Udlån – herunder abonnementer
Indvielsen af SBCIs nye lokaler den 7. november gik meget fint, og der var aktive deltagende på
diverse workshops og ved receptionen.
SBCI produktgrupper (klassiske services/videnscenter services):
AP: Sæt dialog vedr. SBCIs produktgruppe-fokus på EBU dagsorden til et møde i 2008.
ND: WEB services er muligvis mere en ”klassisk” biblioteksservice end videnscenter.
Konferencen Integration og Biblioteker – Kulturelle perspektiver 2008:
DM: Hvorfor er der ikke biblioteksindslag på konferencen?
FM: Den årlige konference er ikke det rette forum for indslag fra individuelle biblioteker. Konferencen
søger snarere at præsentere seneste forskning, ”state of the art” og mere politiske indslag, der vil
tiltrække en anden målgruppe end mindre ”workshop” orienterede events, hvor biblioteksindslag ville
være interessante. SBCI planlægger en del af disse events i 2008, blandt andet en jysk/fynsk workshopdag a la indvielsesdagen på SBCI. Her vil der være mulighed for diverse indslag fra forskellige
biblioteker.
FM: KVINFO holder oplæg fra 16.15 – 16.45
HH: Skal almindelige medarbejdere ikke have en ”dag”?
NR: Der planlægges flere medarbejderdage på SBCI i 2008, blandt andet temadag i marts og
jysk/fynsk workshopdag i maj.
LH: Skal Fyn og SBCI ikke samarbejde mere om medarbejder udviklende events?
FM: Dette er ikke planlagt.
LH/HH: Hvis jyske medarbejdere skal deltage på en faglig dag i København, skal det være mere end
en halv dag.
LH: Det ville også være interessant med dage med to temaer, hvor man evt. har en halv dag med
FINFO og en halv dag med et andet relevant tema, så medarbejdere får lov til at tage fri.
Studieture 2007/2008:
LH: Kunne man evt. lave to ture til London, så alle relevante medarbejde kan deltage? (Open Idea
Stores)
FM: Ja, hvis efterspørgslen er der.
AP: Mener også at to ture til London er en rigtig god ide. Open Idea Stores er meget relevant jf.
Community Centre.
AP: Hvis studieturen går til Mellemøsten, så vil det opfattes som “ferieagtigt”, og relevant personale
på bibliotekerne vil ikke få fri til det.
NR: Vi vil søge info hos LH Hedelund, når vi når til at arrangere studietur til London, da hun har en
del insider viden I forhold til tidligere ture etc..
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FM: 23.1 melder vi ud vedr. studieture for 2008, så folk ved det i tide.
NR: Det er vel ikke billetpris men antal dage der er relevant i forhold til at få fri.
ND: 3 dage er fint, det er kutyme når de arrangerer events i kommunen.
Udlån – herunder abonnementer:
ND: Sammensætning af lyn og mix depoter er problematisk – for meget vægt på børnematerialer.
NR: Nogle biblioteker efterspørger flere børnematerialer og færre voksenmaterialer i depoterne. Det
afhænger ofte af personalet på de enkelte biblioteker, hvilke materialer man ønsker i depoterne, snarere end demografien i den enkelte kommune.
Enkeltudlån: FM: Der er meget stor vækst i enkeltudlån, og der analyseres nu på hvilke materialer
der efterspørges.
4. Gennemgang af indkøbsstrategi
Materiale på Oromo
ND: Mangel på persisk/voksen skøn
EFB: Det er et af de områder vi er meget opmærksomme på i forhold til 2008 indkøb.
NR: Der kan evt. justeres på dette ved at nedprioritere andre (dyre) materialer, f.eks. film
LH: Måske kunne bibliotekerne, for egne budgetter, købe film og musik, og SBCI købe bøger.
EBU er ikke nødvendigvis en repræsentativ gruppe i forhold til at byde ind vedr. fordeling af materialer i indkøb/udlån.
ND: Man vil kigge mere de forskellige sprogskemaer i forhold til 2009.
EFB: Klassisk/pop afhænger af udgivelsespolitik indenfor de enkelte sproggrupper
LH: kunder efterspørger kataloger
NR: SBCI arbejder med at kunne tilbyde kataloger på udvalgte sprog i 2008
ND: katalogiseringsniveau – hvis brugere skal kunne orientere sig i forbindelse med enkeltlån, skal
der være nødvendige noter etc.
FM: Der kommer eventuelt bogforsider
DM: kunne man få brugere til at skrive anbefalinger til bøgerne, bogklubber etc.
DM: Kunne man evt. låne ex. 10 ex til læsekredse, anmelderklubber etc.
NR: På en del sprog har vi så store stående samlinger, hvorfra man sagtens kunne lave den slags
”specialdepoter”.
FM: Det er ikke SBCIs hensigt at indkøbe det ”smalle” eller det, som ikke lånes ud.
ND: Struktur i forhold til indkøb (niveau 1, 2, 3) er ok, men man (BITA) er bekymret i forhold til kassation af eventuelle klassikere. Derudover kunne man være bekymret for hvilke sprog der lægges i
niveau 2 og 3 i forhold til hvad der købes ind på.
FM: Vi vil lave et papir vedr. dokumentation af kassation.
LH: Vi har ofte haft behov for oversat mat. på f.eks. arabisk – i forhold til persisk er der stort set ikke
noget oversat materiale.
FM: Vi ønsker at fokusere mere på oversat materiale, blandt andet danske forfattere. Det er en del af
vores indkøbsstrategi for 2008.
Medietyper
DM: Vil der være mulighed for at fremvise film offentligt? SBCI vil vende tilbage med svar.
Oromo:
Lone Hedelund forespurgte, om det var muligt, at SBCI købte materialer ind på oromo i 2008. Dette
er det ikke umiddelbart planer om, da der ikke før havde været nogen henvendelser herom. EFB
havde undersøgt muligheden for overhovedet at skaffe oromo materialer, og da sproget første sent
er blevet skriftsprog, er udbuddet yderst begrænset.
5. Status og drøftelse vedr. Fælleskøb 2008
Fristen for at bestille fælleskøb endnu ikke udløbet, så der foreligger ikke endelige samlede tal for
bestillingerne. Der er dog en tydelige tendens til at antallet af bestillinger til fælleskøbet er faldende.
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Dette er der ikke noget mærkeligt i, da mange biblioteker foretrækker at abonnere på lyndepoterne i
stedet for at opbygge egne samlinger.
6. Status og drøftelse vedr. FINFO
7. Drøftelse af indsatsområder 2008 – herunder konferencen 2009
Konference 2009:
Satser på at holde en international konference 23.01.09 eller evt. senere på året i København eller
Århus.
LH – det kunne være interessant med erfaringsudveksling/best practice – workshop-agtigt og evt.
om
EU-fonde/midler – eventuelle tværeuropæiske projekter
”Speed-dating” koncept vedr. dialog
Indsatsområder i 2008:
Ann: Evt. lobbying/indsats vedr. oversættelser af danske materialer
Workshop dag for biblioteksmedarbejdere
Evt. åben dag for slutkunder på SBCI i København
Vil gerne have udspil vedr. mødedatoer for 2008 – 2-3 møder meldes ud ad gangen.
8. Eventuelt
-
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