Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgmøde nr. 15, mandag den 12. januar, 2012
på Statsbiblioteket i Århus
Deltagere: Lone Hedelund (LH), Poul Høst Pedersen (PHP), Niels Dejgaard (ND), Kambiz
Hormoozi (KH), Inger Gyldenkærne (IG), Flemming Munch (FM), Eva Fahnøe Buch (EFB),
Nicola Ravden (NR)
Afbud: Ann Poulsen (AP)
Referent: EFB

Dagsordenen blev udvidet med 2 punkter på foranledning af Inger Gyldenkærne: Aldersmærkning
af film og Chips på materialer (punkt 5 og 6)
Ad 1 – Indkøbsstrategi 2012
Indkøbs- og udlånsstrategien for 2012 er under revision set i lyset af satsningen på digitale
ressourcer. Den vil senere blive udsendt til EBU. Der var i lighed med tidligere udsendt
sprogskemaer med indkøbsfordeling for 2012 fordelt på 10 sprog. Depotudlånet i 2011 viser ikke
det store udsving i forhold til 2010. Det blev påpeget, at det for nogen er et problem, at
fælleskøbstitlerne er de samme, som udsendes i depoterne. Der er etableret
materialeindkøbssamarbejde med Malmö Stadsbibliotek, og der arbejdes på at udvide med andre
aktører, bl.a. Australien.
Lone fortalte om en bogmesse den 27.1. arrangeret af Somali Community.
FM fortalte om bogmesse, der afholdes i Abu Dhabi med fokus på e-materialer.
LH: I forbindelse med chipning af materialer, havde man konstateret et stort svind i samlingerne, og
at mange materialer ikke havde været udlånt – måske fordi de har været udlæst. Der var rundt om
bordet den samme opfattelse, og det havde generelt betydet en kassation på ca. 20 %. Lone: en
opgørelse havde vist i Gellerup, at 79 % af den lokale målgruppe ikke havde lånerkort og
biblioteket har faldende besøgstal. Gentaget ønske om andre sprogvalg i SBCI. FM påpegede, at SB
fokuserer på de mest efterspurgte sprog og henviste i øvrigt til, at ønskerne til ”små sprog”
tilsyneladende skifter hurtigt, idet han eksempelvist nævnte tidligere ønske fra LH om oromo – et
sprog der slet ikke er efterspørgsel efter nu (se ref. her:)
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/sbci/om-sbci/etniskbiblioteksudvalg/referat/Referat8v4.pdf
IG: Forældre vil gerne have bøger på deres modersmål til børn, og der er også behov for samme
titel på forskellige sprog – i lighed med udlån til Nørrebro.
NR: der er købt ind til læseklubber, men ingen interesse. KH spurgte til betegnelser Pop og Klassisk
for film. Det medgives, at det er vanskelig skelnen, men skal indikere, at der primært købes nye og
aktuelle titler og suppeleres med mere klassiske titler. KH efterspurgte statistik for de enkelte
bibliotekers depotlån, men det er der ikke umiddelbart planer om at offentliggøre.
KH spurgte til en kobling mellem indkøbsstrategi og markedsføringsstrategi og muligheden for
centralt understøttede forfatterarrangementer. Skal undersøges nærmere, evt. pilotprojekt, hvis
andre ønsker at deltage. ND efterlyste et skriftligt oplæg og anførte, at man også skulle vurdere på
ressourceforbruget.
PHP: Interessant med en kobling mellem foredrag og materialer til at understøtte formidling.
FM: Hvis det skal sættes i værk, er det vigtigt at være ud i god tid, så arrangementer kan
understøttes af Specialdepoter.
Der var opbakning til bilaget til indkøbsstrategien, der beskriver den tilsigtede fordeling af indkøb
på sprog, materialetype etc.

Ad 2 – Diverse orientering
ND: Medborgercentret bygger om, for at få mere rum til aktiviteter, heriblandt borgerservice,
netværk, læsegrupper, legepatruljer, etc. Det er tydeligt, at der fordres nye kompetencer i
medarbejderstaben. Der skal i samarbejde med Teams sættes fokus på formidling af samlinger. Der
er lukket 2 filialer i Albertslund.
IG: Materialerne præsenteres i en international samling, og der er fokus på Newcomers og
integration. København køber ikke længere bøger i fælleskøbsordningen. Vesterbro Bibliotek som
center for materialesamlingen på indvandrersprog er nedlagt. Depoterne modtages nu centralt og
fordeles til afdelinger/filialer, som flydende samlinger.
LH: Det er hensigten, at alle biblioteker i Aarhus skal være medborgercentre. Viden og erfaringerne
- bl.a. arbejdet med enlige mødre i området - indhøstet i medborgercentret i Tilst overgår til drift
men i boligforenings regi. Afslutningen på medborgercenterprojektet i Hasle har fokus på
udarbejdelse af forskellige strategier for arbejdet i området bl.a. en børne- & unge strategi, Unge
uden Udannelse og sundhed og motion.
I Gellerup har samarbejdsforummet Samvirket besluttet at børn og unge skal være
omdrejningspunktet i den kommende boligsociale indsats. I forbindelse med en kommende
helhedsplan for området er det planen at biblioteket med samarbejdspartnere skal flytte til et nyt
beboerhus.
Både Gellerup og Hasle har stort udbytte af Bogstartsprogrammet.
PHP: Sundhedsprojekt med fokus på unge. Der er gennemført en organisationsændring, hvor de 3
områdelederstillinger (benævnt lokalbibliotekschefer) er nedlagt, men hvert enkelt lokalbibliotek
har stadig en selvstændig afdelingsleder
Boligsociale projekter, finansieret af Landsbyggefonden. Tilfredshed med Stick-out Reach-out
projektet.
KH: Medborgercenter og Borgerservice lagt sammen – der udstedes nu pas. Positive
tilbagemeldinger på Stick-out reach-out, der afventer den endelige evaluering. Odense
Centralbibliotek planlægger biblioteket delt i 7 indsatsområder med fokus på markedsføring og
formidling.
FM: Fusion af 25 biblioteker under Århus Universitet. Projekt Newcomers implementeres i drift.
Digital fokus i 2012. Interesse for BibZoom fra Finland og Norge. Der arbejdes med indkøb i
internationalt samarbejde. Lektier online er forlænget i 3 år, og der indledes samarbejde med
Direktoratet for Kriminalforsorgen. Samarbejde med Det Kongelige Bibliotek om LO og oprettelse
af nyt call-center i København. Der er lavet en sponsor aftale med et privat firma
LH spurgte, om det er tilladt med offentlig forevisning af vores film – det er det ikke.
FM nævnte, at den seneste sparerunde også har påvirket SBCI negativt i forhold til det økonomiske
og fagfaglige råderum. Strategien er over tid, at erstatte fysiske bøger, musik og film med digitale
versioner og formidling på BibZoom World.
Ad 3 – Etnisk Biblioteksudvalgs Fremtid
Tages op på næste møde. Der skal tages stilling til deltagere efter diverse organisationsændringer.
ND ville gerne have det oprindelige kommissorium udsendt og et oplæg til beslutning. IG efterlyste
en klarere definition af udvalget rolle – besluttende/påvirkende/ rådgivende?
KH: Ønske om en fyldigere dagsorden. Kommissoriet kan ses her:.
http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/sbci/om-sbci/etniskbiblioteksudvalg/kommissoriumEBU.pdf
Ad 4 – 1-års depoter (forslag fra København)

Tages op på næste møde, når alle haft mulighed for at gøre deres stilling klar. Som udgangspunkt
ønsker SB, at der er tale om ét nationalt koncept, da logistiske fordele ellers tabes. SB arbejder selv
med overvejelser om fortsat effektivisering af depotkoncepterne.
Ad 5 – Aldersmarkering på film
Dette undersøges nærmere med hensyn til lovgivning.
Ad 6 – Chips på materialer
København er begyndt at sætte chips i depotmaterialerne ifølge aftale. EFB oplyste, at der er flere
biblioteker, der er begyndt på det samme, men ordningen har ikke været publiceret endnu. SBCI
forsyner indkøbet 2012 og fremefter med chips.
Ad 7 – Eventuelt
Intet

