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DAGSORDEN:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Udvikling i SB’s materialeydelser til folkebibliotekerne 2015 v/Erik
4. Drøftelse af oplæg om SB’s fremtidige linje for serviceydelser m.v. for
folkebiblioteker. Oplæg ved Erik dernæst fælles drøftelse. Bilag fremsendes inden
mødet.
5. Status på projekter
a. Bibzoom v/Svend
b. Fællesnordisk projekt vedr. indvandrerlitteratur - Best Nordic Practice
Network v/Erik
c. www.verdensbiblioteket.dk v/Erik
d. Projekt om Digital litteraturformidling (fællesprojekt mellem
Herningbibliotekerne og SB) v/Erik
e. Digital Artikelservice v/Erik
6. Centralbibliotekernes nye kontrakter – herunder udredning af digital overbygning
v/Pernille og Kent
7. Informationsudveksling
8. Eventuelt
9. Næste møde, herunder punkter til behandling
REFERAT:
Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Udvikling i SB’s materialeydelser til folkebiblioteker 2015 v/Erik
Indtaget af fysiske materialer ligger på samme niveau som foregående år. Det gælder også de
pligtafleverede danske bøger og tidsskrifter, så trykte materialer fylder fortsat i medieudbuddet. Det
afspejler sig i udlånstallet, som er steget. Det samlede fysiske udlån (inkl. fornyelser) er steget fra
1.7 mio. i 2014 til 1.9 mio. i 2015. Dette tal omfatter en stigning i direkte lån
(”universitetsbibliotekslån”) på 4% og en stigning i udlån til andre biblioteker, primært
folkebiblioteker, på 14%. Statsbiblioteket leverer 60% af udlånene til folkebibliotekerne fra de 33
danske forskningsbiblioteker med særlige udlånsforpligtelser. Fjernlån er steget fra 72.353 i 2014 til
86.666 i 2015. 4,8 mio danskere var i 2015 omfattet af Digital Artikelservice, og i 2016 er næsten 5
mio. danskere omfattet af ordningen.

LB: SBCI kan få en stor rolle i den nuværende situation. Silkeborg forventer godt 600 flygtninge
lige om lidt. F.eks. kunne det være relevante at indkøbe arabiske børnebøger sammen med skoler
for kr. 30.000,-. Vi har digital adgang til aviser via Library Press Display. Er der andre digitale
materialer Hvad er mulighederne for Fælleskøb?
EHO: Bibzoom World lanceres om kort tid som Verdensbiblioteket, og der kan brugerne få adgang
til digitale materialer.
JLA: Det vil være godt med information om hvilke sprog, der er relevant i den nuværende situation,
og et overblik over SBCI’s services til bibliotekerne mht. materialer, tekster til lokalt brug, plakater
om bibliotekets tilbud på forskellige sprog m.m.
SL: Det skal afklares, hvad den politiske holdning er? Hvad skal bibliotekerne levere? Der er også
behov for afklaring af bibliotekernes behov i den nuværende situation.
JLA: Det kunne være en fordel med SB-kontaktperson på bibliotekerne, så det sikres at
bibliotekerne er opmærksomme på relevante services.

Ad. 4 Drøftelse af oplæg om SB’s fremtidige linje for serviceydelser m.v. for folkebiblioteker
v/Erik
Erik gennemgik sigtepunkter for SB’s udvikling af OC-opgaven og nuværende aktiviteter efterfulgt
af en drøftelse. Overskrift for udviklingen og aktiviteterne er:
Dialog og samarbejde med sektoren.
Flere digitale materialer, deltagelse i udvikling af digital overbygning sammen med DDB, CB’erne,
Styrelsen m.fl.
Fortsat udlån af fysiske materialer
Kulturarv stilles til rådighed, når rettighederne tillader det.
Indvandrerområde, herunder samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om formidling
Som afslutning på gennemgangen gjorde EHO opmærksom på at Slots- og Kulturstyrelsen har
spurgt til muligheden for at være med møderne i OC-udvalget
SL: Det vil være godt at få klarhed over, hvordan bibliotekerne kan dele digitale materialer. F.eks.
køber Statsbiblioteket digitale materialer for 40 mio., men må ikke udlåne E-bøger til andre
biblioteker.
EHO: flere biblioteker efterlyser mere fleksibilitet i abonnementer på digitalt materiale f.eks. pay
per view
LB og JLA: Det vil være godt med en afklaring af, hvad er den digitale overbygning? En digital
overbygning har en anden struktur end den nuværende overbygningsfunktion for analoge
materialer. Det giver helt andre formidlings muligheder til målgrupper. Der skal så defineres
målgrupper, så bibliotekerne kan dele. Det skal undersøges, hvordan bibliotekerne kan bruge
services optimalt.
SL: Digital overbygning er en fælles opgave for alle biblioteker. Det er ikke nok at stille digitale
medier til rådighed, det kræver formidling. F.eks. Mediastream.

LB: SB bør skubbe på for en national løsning inden 2019. E-reolen er presset og public servicebegrebet fungerer ikke længere, og det skal bibliotekerne forholde sig til.
SL: Det vil være muligt at prøve nogle løsninger af inden 2019.
Enighed om at det er vigtigt at igangsætte arbejdet med at udvikle den digitale overbygning nu.
Enighed om og opbakning til, at en repræsentant for Slots- og Kulturstyrelsen fremadrettet deltager
i Overcentraludvalgets møder.
Ad 5. Status på projekter
a. Bibzoom v/Svend
Bibzoom stødte på grund sidste år pga. Tidal. De kunne og ville ikke noget, så det var svært at
lave indholdsaftaler. Bibliotekerne skal lave noget helt andet inden for musikområdet, der bliver
bredere og billigere. Det var et ønske, at der skulle være musikindhold sammen med
formidlingen. Torsdag den 11.2 holdes der møde med 55 tilmeldte biblioteker, hvor man skal
drøfte de fremtidige muligheder for bibliotekernes musiktilbud. På mødet efterlyses personer til
advisory board, og der nedsættes en arbejdsgruppe. Modellen bliver lidt som biblioteksvagten
og litteratursiden. De resterende midler fra 2015 bruges til at holde liv i formidlingen i 2016.
LB: Hvis der ikke kommer resultater i 2016, så er løbet nok kørt. Der mangler diskussion om
hvilket musik, servicen skal indeholde.
JLA: DDB virker ikke specielt interesseret.
SL: Aarhus er interesseret i at lave infrastruktur. DDB støtter det i følge Bo Fristed.
LB: Er SB født medlem? Det vil være til gavn for servicen.
SL: SB’s rolle er ikke afklaret.
b. Fællesnordisk projekt vedr. indvandrerlitteratur – Nordic Best Practice Network v/Erik
Der afholdes møde i Oslo den 16.2. Det er ikke til at sige endnu, hvad der kommer ud af
projektet.
c. www.verdensbiblioteket.dk v/Erik
Bibzoom World løsrives fra Bibzoom og skifter navn til Verdensbiblioteket. Der vil blive
annonceret en lancering inden længe.
d. Projekt Digital litteraturforsyning v/Erik
Det er et kommende pilotprojekt, som Statsbiblioteket samarbejder med Herning Bibliotekerne
om. Projektet har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens overbygningspulje.
e. Digital Artikelservice v/Erik
Prisen er sat ned i 2016, og salget er gået meget fint. Næsten 5 mio. danskere er i 2016 omfattet
af ordningen.

6. Centralbibliotekernes nye kontrakter – herunder udredning af digital overbygning
v/Pernille og Kent.
Punktet er udskudt til næste møde.

SL: Vi forbereder et oplæg om digital overbygning, og hvad Statsbiblioteket kan bidrage med.
7. Informationsudveksling
JLA orienterede om arbejdet i Odsherred med at inddrage forskellige brugergrupper på biblioteket,
bl.a. gennem afholdelse af folkekøkken-arrangement. LB orienterede kort om Campus-arbejdet i
Silkeborg
8. Evt.
Slots- og Kulturstyrelsen inviteres ind i udvalget. Det er Tine Vind, der deltager i udvalget.
9. Næste møde, herunder punkter til dagsordenen.
Næste møde holdes i maj/juni. Digital overbygning skal på dagsordenen. Statsbiblioteket forbereder
et oplæg om digital overbygning. PS og KSA fortæller om Centralbibliotekernes nye kontrakter –
herunder udredning af digital overbygning.
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