Referat fra 8. møde i Etnisk Biblioteksudvalg på Statsbiblioteket
den 26. maj kl. 11-15
Deltagere: Flemming Munch (FM), Ann Poulsen (AP), Lone Hedelund (LH), Eva Fahnøe Buch
(EFB), Nicola Ravden (NR) og Vibeke Nielsen (VIN)
Afbud: Hella Hostrup (HH), Niels Dejgaard (ND), Karin Elkjær (KE) og Dorrit Munk Jørgensen
(DM),
Dagsorden til møde i Etnisk biblioteksudvalg
1. Gennemgang af dagsorden v/FM
2. Generel status for SBCI v/ FM
3. Indkøbsstrategi 2009 v/EFB
4. Udlånsstrategi v/VIN
5. FINFO v/NR
6. Studietur til London v/VIN
7. SBCI web v/NR
8. Lektiecaféer v/NR
9. Markedsføringsstrategi v/VIN
10. Kommende events v/VIN
11. Konference 2009 v/VIN
12. Næste møde
13. Evt.
Ad 1. Gennemgang af dagsorden v/FM
FM gennemgik dagsordenen
Ad 2. Generel status for SBCI v/ FM
Det går godt. Alle depoter udsendes til tiden. Indkøbet i 2008 er gået godt og materialerne indgår til
tiden. FINFO kom i luften med stor positiv interesse. Workshops, netværk og konferencer går godt
med mange tilmeldinger. Det er ikke lykkes at opnå flydende depoter, da alle materialer ikke
returneres fra bibliotekerne til tiden, dvs. at depoter repakkes.
Konklusion: Det går godt.
Ad 3. Indkøbsstrategi 2009 v/EFB
Arabiske materialer udgør nu næsten 25 % af udlånet, mens urdu nu er under 9 %. Der er ikke truffet
en endelig beslutning vedrørende indkøbet for 2009 endnu, da der ventes en snarlig afklaring af
budgettet for 2009. Udlån af niveau 3 sprogene kinesisk, thai og albansk er mindre end 2 %, så det er
tydeligt hvis et sprog er niveau 3 sprog i flere år, så er det en selvopfølgende profeti. Enkeltudlån
udgør ca. 3 % af udlånet.
LH: Århus’ sprogfordeling svarer ikke til SBCI’s. Der sættes massivt ind på at købe musik og film.
De stationære depoter for kinesisk, vietnamesisk og thai er for små og efterspørgslen på urdu er
stigende. Polsk er ikke et integrationssprog i Århus, da sprogene er inddelt efter sprogstammer. Der er
fælles materialeindkøb på alle etniske materialer. Hvad med fælleskøbet?
FM: SBCI reflekterer over indkøbet af polske materialer. Alt er dynamisk og SBCI er
efterspørgselsbaseret og vil skaffe efterspurgte materialer, hvis det overhovedet er muligt. Der er afsat
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plads i budgettet til det. Indkøbsstrategien er et udtryk for at SBCI kigger et år frem på trend og
tendenser. Fælleskøbet er faldet med 25 %.
EFB: Grunden til at SBCI køber ind på polsk og russisk er, at det er vanskelige sprog at købe ind på.
LH: Der er alt for lidt musik og film i depoterne i forhold til efterspørgslen. Det er værd at diskutere
om ikke folkebibliotekerne selv skal indkøbe musik og film, mens SBCI indkøber bøger.
Folkebibliotekerne vil dog ikke selv have råd til en individuel katalogisering af film og musik, så det
vil være en opgave for SBCI.
FM: Det er en relevant diskussion ved beskærelse af SBCI’s budget, hvilket ikke er aktuelt nu. Så
længe efterspørgslen kan dækkes, er det ikke et problem med indkøb af film og musik.
LH: Hvad vil SBCI forpligte sig til mht. til nye sprogområder f.eks Omoro?
FM: Der er ikke planer om at indkøbe pt., men nye situationer/ønsker vurderes fra sag til sag.
Konklusion: Der kommer en endelig tilbagemelding på indkøbsstrategien for 2009 lige efter
sommerferien.
Ad 4. Udlånsstrategi v/VIN
SBCI har nedskrevet udlånsstrategien, der fremover er tilgængelig på hjemmesiden. Strategien vil
blive opdateret årligt i forhold til indkøbsstrategien.
Konklusion: Ingen kommentarer til udlånsstrategien, der offentliggøres på SBCI’s hjemmeside.
Ad 5. FINFO v/NR
LH: Det bliver en stor opgave at få folk til at bruge FINFO igen.
NR: Ja, og det bliver også en stor opgave at opdatere alle url’erne. Det er et meget positivt signal med
de mange deltagere til ud udbudte kurser. Strategien bliver at sælge FINFO direkte til kommunerne.
Der vil blive udbudt flere kurser, så alle interesserede kan komme på kursus, hvilket har udskudt
deadline for inddatering af sider og PR.
FM: Det bliver interessant at følge udviklingen. Viljen er der, men vil der blive produceret nye sider?
Idéen skal også sælges til andre interessenter i 2008. Udviklingen i antallet af hits følges tæt. Der
kommer først PR, når FINFO endelig åbner
LH: Århus ønsker et dynamisk FINFO. Mht. PR skal der nok tages hensyn til ramadanen, der starter
ca. 30. september.
Konklusion: Der bliver lavet en kommunikationsplan. Det er vigtigt at folkebibliotekerne er med til
markedsføringen med fuld opbakning.
Ad 6. Studietur til London v/VIN
Der er kommet 8 tilbagemeldinger, der er interesseret i at deltage i studieturen, derfor planlægges der
kun en studietur i uge 37. Det endelige program er ikke på plads endnu. Der er planer om et besøg på
et Idea Store, Brick Lane, MLA og BBC, men aftalerne skal lige falde på plads.
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LH: Det vil være interessant med anti diskrimination på program, da vi ikke har dette herhjemme
endnu. Det kunne også være interessant med MDR-partnere. Århus vil ved et interessant program
sende 5-6 personer på studieturen.
VIN: Ved stor tilmelding vil der blive set på behovet for 2 studieture. Der bliver snart udsendt et
program med tilmelding.
Konklusion: Der udsendes snart et program for studieturen.
Ad 7. SBCI web v/NR
Der er kommet en ny frise på hjemmesiden. Hjemmesiden er også efterspørgselsbaseret, så der ses på
de services, der ikke efterspørges f.eks. kalender, opslagstavle m.m. SBCI overvejer at droppe
opslagstavle, lær dansk og NA & T. Opslagstavlen vurderes ikke at være et kerneområde for SBCI,
hvorfor ressourcerne kan bruges bedre på andre opgaver. Der er ikke mange hits på lær dansk,
hvorfor det fravælges. NA & T er et nordisk samarbejde, men siden er ikke blevet opdateret længe,
og de andre nordisk institutioner i samarbejdet er ikke interesseret. Hjemmesiden vil blive konverteret
til en e-bog pr. 31.12.08. Til erstatning for NA & T kan aftalen med Interpress bruges, hvor man kan
finde en kort beskrivelse af tidsskrifterne samt pris.
LH: Det er træls med ’lær dansk’, som der købes ind efter.
NR: Der er fokus på kataloger i stedet for, hvilket flere biblioteker har efterspurgt. Der er et
pilotprojekt på arabisk i gang, som snart bliver tilgængelig på hjemmesiden. Hovedbudskabet er, at
SBCI fokusere på det der efterspørges og bruger ressourcerne der.
Konklusion: NA & T nedlægges og hjemmesiden konverteres til en e-bog. Der er gang i et
pilotprojekt med arabiske kataloger. SBCI fokusere på de efterspurgte services.
Ad 8. Lektiecaféer v/NR
Det går godt med projektet.
FM: Der er ingen nye ansøgninger. Der kommer snart en artikel i DF-Revy om mentorordning og
muligheden for at søge til udvidelse af tilbuddet.
AP: Der er 4-5 ansøgninger på vej. Det skal være supplerende aktiviteter til det nuværende tilbud. Det
må godt være klubaktiviteter.
LH: Århus diskutere mht. udvidelse af tilbuddet om det skal være nye klubber eller mere læring.
FM: Det er nok en god idé med flere artikler på ’For biblioteker’ om de udvidede aktiviteter, der er
stadig 1½ år tilbage for projektet.
LH: Århus har lavet en basissamling til opstart af lektiecafé.
FM: God idé. Projektleder Susanne Linton vil kontakte LH. Mht. de virtuelle lektiecaféer, så er der
fundet en leverandør til platformen. Der er styregruppemøde den 28. maj og der påregnes en
lancering i august. Der startes med en lukket testgruppe på 300 og 2 callcentre, hvor teknikken er i
orden. Kommissoriet udsendes sammen med dagens referat.
LH: Der afholdes sommerskole i Gellerup. Virtuelle lærebogssystemer kun være en idé.
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Konklusion: Det går godt med projektet. Basissamlingen fra Århus formidles videre til projektleder
Susanne Linton.
Ad 9. Markedsføringsstrategi v/VIN
Der er ikke de store ændringer i forhold til den nuværende markedsføring. Bogmærker vil fremover
erstatte postkort. Markedsføringsstrategien vil som de andre strategier blive tilgængelig på SBCI’s
hjemmeside. Der vil ske en årlig opdatering i forhold til indkøbsstrategien og udlånsstrategien.
LH: God idé med bogmærker.
AP: Fint med større synlighed.
FM: Strategien gælder for de abonnerede depoter.
Konklusion: Ingen kommentarer til markedsføringsstrategien, der offentliggøres på SBCI’s
hjemmeside.
Ad. 10. Kommende events v/VIN
• Der afholdes workshopdag den 30. maj, der er en gentagelse af åbningen af SBCI den 7.
november 2007. Der er 17 tilmeldte.
• Næste møde i læringsnetværket er 10. juni.
• Studieturen til London i uge 37 og evt. 39.
• FINFO-dag for kvinde/pige-netværket i september.
• Temadag i oktober, hvor temaet forventes at blive dialog og kommunikation
Ad 11. Konference 2009 /VIN
SBCI er i gang med at kigge på lokaliteter til konferencen. Det er mest sandsynligt at konferencen
bliver afholdt i København. Temaet er foreløbig ’Benchmarking for Multicultural Libraries’, hvor der
vil blive lagt vægt på muligheden for erfaringsudveksling.
FM: Det bliver ikke den 23. januar pga. vejret m.m. Det bliver snarere i maj måned 2009 konferencen
afvikles. Temaet bliver tosporet så der både er forskning og ’best practice’
LH: Hvad sker der internationalt? F.eks. webben i Stockholm. Århus kunne være en mulighed til
afholdelse af konferencen.
NR: Det er unik med en statslig overbygning, så det vil være interessant for andre nationaliteter at
høre om. Det kunne være godt med deltagelse fra biblioteker fra f.eks. Egypten.
AP: Man kunne fortælle om Community Centre.
Konklusion: Etnisk Biblioteksudvalg informeres løbende om udviklingen i planlægningen af
konferencen.
Ad 12. Næste møde
Næste møde bliver i august/september.
Ad 13. Evt.
Der var ingenting til punktet
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