REFERAT FRA OVERCENTRALUDVALGSMØDE
12. januar 2017 på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus
Deltagere: Kent Skov Andreasen (KSA), Lars Bornæs (LB), Pernille Schaltz (PS),
Mette Høxbro (MH), Tine Vind (TV), Erik Hofmeister (EHO) og Svend Larsen (SL)
Referent: Vibeke Nielsen
Dagsorden
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Det Kgl. Bibliotek v/Svend
4. Status på OC-opgaven 2016, aktiviteter inden for drift og udvikling – se vedlagte notat ”OCopgaven – status, december 2016”
5. Nedlæggelse af Lektier Online
6. Drøftelse og afklaring af samarbejds- og snitflader mellem Centralbibliotekerne og Det Kgl.
Bibliotek særligt vedr. definition af og perspektiver på digital overbygning v/Pernille og Kent
7. Ambassadørnetværket v/Pernille
8. Informationsudveksling
9. Eventuelt
10. Næste møde, herunder punkter til behandling

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Punkt 6 og 7 blev behandlet sammen.
Ad 3. Det Kgl. Bibliotek
Sammenlægningen vil tage tid. Der er nedsat en ny direktion med 6 personer, hvor Erik
repræsenterer OC-området. Der er to rammeaftaler frem til 2018, men der kommer en proces med
nye fælles mål for Det Kgl. Bibliotek. Der er lavet en aftale med RUC om overtagelse af backoffice
opgaver.
Alle processer på Det Kgl. Bibliotek gennemgås for at optimere, og der samarbejdes på tværs.
Forskning på Det Kgl. Bibliotek fortsætter, og kulturarrangementer på Diamanten fortsætter, men
det bliver nok en lidt anden profil. Services på Det Kgl. Bibliotek i København bliver mere synlige
for folkebibliotekerne, og der er fokus på digitalisering. Mediestream bliver den primære
formidlingsplatform. Der kommer et fælles bibliotekssystem, og andre universitetsbiblioteker
ønsker muligvis at være med.
Ad 4 Status på OC-opgaven 2016, aktiviteter inden for drift og udvikling
Udlånet til folkebiblioteker er svagt stigende og det gælder også materialer fra BiblioteksCenter for
Integration. Det er gået godt med bestilling af artikler fra Digital Artikelservice i 2016 og endnu
flere borgere får adgang til servicen i 2017. Nyt projekt Mere digital litteraturforsyning starter
februar 2017 (kort beskrivelse uddelt). Det nordiske projekt Nye nordboer har fokus på e-bøger, og
der skal udvikles en e-reader til Verdensbiblioteket.dk. BiblioteksCenter for Integration har været
ude at fortælle om vores services, og der er lavet en startpakke på hjemmesiden. Der laves fælles
temadage med CB'erne i 2017. Tilbagemeldingen fra folkebibliotekerne er en generel tilfredshed
med servicen. Bibzoom er stadig åben, og der blev indsendt en ansøgning til DDB, som der er
kommet afslag på. Bibzoom holdes kørerende for at fastholde redaktørnetværket, mens det afklares,

hvad der nu skal ske. Mange biblioteker overvejer pt. fremtiden for deres musiksamling, så det
haster med en afklaring. Kulturarvmæssigt er det vigtigt, at bibliotekerne giver adgang til dansk
musik. Der er behov for en debat, da det er en principiel beslutning for sektoren.
Ad 5 Nedlæggelse af lektier Online
Lektier Online er nedlagt. LO rettet mod gymnasier kom aldrig til at køre som forventet, og da
Aalborg Universitetscenter og Syddansk Universitet trak støtten til drift af callcentrene pga.
besparelser besluttede Statsbiblioteket at stoppe projektet som helhed. Satspuljemidler bliver
overført til et nyt konsortium drevet af Ungdommens Røde Kors. Platform og viden gives videre til
det nye konsortium, og de går i luften 1. marts eller 1. april.
Der bør være en principiel diskussion i sektoren om, hvordan bibliotekerne betjener
ungdomsuddannelser, og Slots- og Kulturstyrelsen vil godt tage initiativet. Mange steder er der ikke
biblioteksbetjening og ingen aftale med det lokale folkebibliotek, så udvikling af
forretningsmodeller er nødvendig.
Ad 6 og 7 Drøftelse og afklaring af samarbejds- og snitflader mellem Centralbibliotekerne og
Det Kgl. Bibliotek særligt vedr. definition af og perspektiver på digital overbygning samt
ambassadørnetværket
En lille gruppe har arbejdet med kortlægning. Tilbuddene og udviklingsarbejdet skal koordineres, så
der ikke er parallelle tilbud. Det bliver foreslået DDB at tilbyde Det Kgl. Bibliotek en plads i DDB's
indkøbsgruppen. Det er besluttet at Det Kgl. Bibliotek indgår i ambassadørnetværket.
OC-udvalget skal bruges til at snakke strategi for området, så det skal på dagsordenen fremadrettet.
Det vil være fornuftigt at DDB, styrelsen, CB'erne og Det Kgl. Bibliotek tager et fælles møde og får
afklaret roller og snitflader. Det vil være godt med kundeinddragelse. Der snakkes sammen på
Munkebjerg i Vejle i februar.
Ad 8. Informationsudveksling
Erik: En del herreløse aviser (ingen ejere) er blevet digitaliseret og bliver stillet til rådighed via
Mediestream. Forretningsmodellen er ikke helt færdig, men prisen bliver ca. 5 øre pr. borger.
Aviserne vil kun kunne ses på biblioteket, og aftalen med Copydan gælder i første omgang i 5 år.
Tine: Slots- og Kulturstyrelsen oplever en mere offensiv fondsstrategi. Fondene er begyndt at
kontakte styrelsen, hvor de gerne vil i kontakt med bibliotekerne med. DGI laver et projekt for
seniorer ”Hold hjernen frisk”.
Mette: Historiske fiktioner i Vejle samarbejdet fungerer godt.
Lars: Det er et problem for tilgængeligheden, at biblioteksbrugere, som er interesserede i de fra
2016 og frem streamede aviser skal rejse til Aarhus eller København for at få adgang til
Mediestream.
Ad 9. Eventuelt
Tine sender projektbeskrivelser for gymnasieområdet fra Deff ud.
Ad 10 Næste møde, herunder punkter til behandling
Næste møde afholdes i maj. Punkter til dagsordenen: Digital overbygning og betjening af
uddannelsessteder.
19. januar 2017
Vibeke Nielsen

