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Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Nyt medlem til udvalget fra BCF findes den 11. marts 2013.
Ad 3. Godkendelse af og opfølgning på referatet fra sidste møde
Der var ingen kommentarer til referatet fra seneste møde, så referatet blev godkendt.
Ad 4. Status på SB’s overbygningsservices
Der er et stigende udlån og det er specielt det direkte lån der er stigende, men også det interurbane udlån
stiger og har aldrig været højere. SBCI’s depotudlån er stabilt svagt stigende og fjernlån har en stabil
efterspørgsel. Antallet af bestilte tidsskriftskopier er stadig stærkt stigende (ca. 50% indenfor de seneste 12
måneder), som den har været siden servicen blev tilgængelig i bibliotek.dk, hvilket er ret ressourcekrævende,
da det er fem gange så krævende pr. stk. som traditionelle fysiske bestillinger. Bestilling af kopier fra
avismikrofilm er også stigende, men vil formodentlig falde, når der er en tidssvarende digital service
tilgængelig. Det er stadig muligt at købe avismikrofilm fra Statsbiblioteket, men salget er faldet meget.
Nyhedsbrevet ’For biblioteker’ har et stigende antal læsere.
Samlet konklusion: Stigende efterspørgsel vedr. stort set alle de traditionelle overbygningsservices.
Kommentarer:
KSA: Ændrer den stigende efterspørgsel ved Statsbibliotekets digitaliseringsstrategi?
SL: Nej, det ændrer ikke strategien. De fysiske materialer har blot lidt længere levetid end forventet.
Materialer fra e-depot og pligtafleveringen udgør 45.000 stk. materialer pr. år.
Ad 5. Revideret kommissorium for Etnisk Biblioteksudvalg
Etnisk Biblioteksudvalg blev i sin tid foreslået af OC-udvalget, derfor denne orientering om revideringen.
Det reviderede kommissorium blev taget til efterretning.

Ad. 6 Status på projekter
Bibzoom: 70 kommuner abonnerer på Bibzoom i 2013. Ledelsen er blevet styrket med tre bibliotekschefer
fra Silkeborg Bibliotekerne, Biblioteket Sønderborg
Sønderb
og Frederiksberg Bibliotek. Samtidig
amtidig er der tilknyttet to
observatører fra Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen.
Bibliotekschefforeningen. Servicen fungerer meget godt og har mange
besøg samt mange formidlingslæsninger og musiklån.
musiklån. Det er lidt overraskende, at den ”gamle” www
platform stadig har 60.000 besøg, da det ellers er den nye App. Samt Shuffle platformen, der trækker
forbruget.
Der blev indsendt en ansøgning om redesign af www platformen til udviklingspuljen, som desværre fik
afslag. Der er også sendt en ansøgning til DDB, som der afventes svar på.
App’en forbedres løbende, og i sidste uge blev fremadrettet opdatering automatiseret. En ny version af
Shuffle lanceres til Iphone og Android
ndroid meget snart. Der arbejdes på en aftale med musikskolerne, der vil få
en subsite til noder, musik og formidling til deres 100.000 elever. Gammel musik numre fra Statsbiblioteket,
der ikke
ke findes andre steder, kommer snart på Bibzoom.
Kommentarer:
SL: Folketinget Kulturudvalg har været på besøg. Der blev aflivet nogle fordomme og de synes, at Bibzoom
er et godt biblioteksprodukt.
JB: Større synlighed vil fremme integrationen på folkebibliotekerne.
folkebibl
BB: Det bliver nødvendigt at få en afklaring om betaling af e-materialer,
e materialer, hvis rettighedshavernes
forventninger til betaling af e-materialer
materialer skal indfries af kommunerne/bibliotekerne.
Lektier Online: Antallet af elever, der benytter Lektier Online
Online er stadig stigende. Der er dog sket en
ændring 1. januar, hvor eleverne skal bruge deres skolelogin, så det er ikke længere en ”total anonym”
service. Det bliver spændende at se hvad det nye login krav får af betydning for brugen fremadrettet.
Matematikken
kken fylder lidt mindre end tidligere,
tidligere men til gengæld er hjælp til dansk, tysk m.v. stigende. Det er
stadig meget lange sessioner og eleverne er meget tilfredse med servicen. Der er nu callcentre på SB, KB og
KMD, medens SDU er klar til at etablere et callcenter rettet mod gymnasier.
Delprojektet for gymnasierne fik en rigtig flot start,
start, og der er den 5. marts kommet to flere gymnasier med i
projektet.
Kriminalforsorgen har netop tilkendegivet, at de er klar til et pilotprojekt for de åbne fængsler.
Desuden vil der blive holdt et møde med landsforeningen for bosteder, der er interesseret i Lektier Online til
deres beboere.
Der skal i det hele taget afprøves flere forskellige strategier i 2013, og der vil blive set på en fremtidig
betalingsmodel.
Kommentarer:
KSA: Socialstyrelsen kunne også være en mulig samarbejdspartner. KSA og PS sætter Lektier Online på
CB’ernes dagsorden, så en drift- og betalingsmodel efter 2014 kan diskuteres.
E-kopi: E-kopi
kopi 1 er en stabil service med ca. 100.000 artikelleveringer
eringer om året og en genbrugsprocent på ca.
40 %. E-kopi
kopi 2 er artikler fra 48 populære tidsskrifter skannet i farver. Der blev reklameret for servicen på
Aalborg Bibliotekerne og Randers Bibliotekerne i 2012. Copydan har forlænget tillægsaftalen til udgangen
udgan
af 2013 og Kulturstyrelsen har,, sammen med SB, bevilliget midler til fortsættelse af projektet i 2013. Der vil
være ca. 10 biblioteker med i projektet i 2013,
2013 og antallet af tilgængelige tidsskrifter vil blive øget. E-kopi
E
3
er et DEFF projekt, som ophører til april, men arbejde med at sikre fremadrettet finansiering er i gang.
Projektet giver alle borgere adgang til videnskabelige artikler fra Statsbibliotekets elektroniske tidsskrifter.
Artiklerne leveres som print og der er pt. bestilt
bestil godt 15.000 artikler.
Statsbiblioteket overvejer etablering af en samlet service for dokumentlevering til folkebiblioteker/borgere,
herunder også overvejelser vedr. mulige betalingsmodeller.
Kommentarer:
BB: Produktbeskrivelse og markedsføring er megett velkommen. En dialog med bibliotekerne og DDB er
vigtig.

PS: Super god idé. Jo hurtigere en betalingsmodel kan diskuteres jo bedre.
SL: Kulturministeriet vil gerne snakke om en samlet model for dokumentlevering.
Ad 7.. Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)
Der er holdt møde med Steen Kyed, hvor det fremgik at stadig man overvejer strukturen. Man skal ikke
nødvendigvis centralisere alt. DDB kan f.eks. indgå en aftale med Biblioteksvagten. Statsbiblioteket og
Bibzoom har løbende kontakt til DDB
Kommentarer:
PS: Det er nødvendigt at snakke om, at det koster at tilbyde elektroniske services.
services
KSA: Der skal ses på strukturen i DDB, så det ikke bliver en forkromet central service.
BB: DDB er specielt en håndsrækning til mindre biblioteker, der via DDB kan tilbyde borgerne en
kompetent og tidssvarende service.
Ad 8. Folkemødet 2013
Folkemødet finder sted den 13. – 16. juni i Allinge på Bornholm. Bibliotekerne har et telt på ca. 150 m2 og
lejr i et sommerhus. Formålet med deltagelsen er at synliggøre bibliotekerne, tage ejerskab om diskussionen
om bibliotekerne i den digitale tidsalder og facillitere
facil itere debatten med relevante aktører.
De tre grundlæggende udfordringer/temaer er:
• Bibliotekernes mission ændres massivt indenfor 5 år
• Biblioteksmonopolet brydes ”hen over natten”
• Nogle rettighedshavere vil ikke sælge til biblioteker
De grundlæggende muligheder er:
• Public Service - Differentiering fra kommercielle udbud
• Meget mere end en ”jukeboks” – Meget mere interaktion
• Støtte livslang uddannelse & læring
• Fri & Lige adgang – Socialt ansvar
• Attraktive fysiske rum – Også i den digitale tidsalder
Bibliotekerne vil blive inviteret til poster sessions a la IFLA.
Kommentarer:
PS: Det er vigtigt at få meldt ud, hvordan man kan komme med og hvilke muligheder, der er for overnatning.
overn
KSA: Det vil være rigtig godt, hvis der er mulighed for at få vagter i teltet.
BB: En pris for overnatning og tidspunkt for poster session må gerne meldes hurtigt ud.
FM: Programmet skal være klar den 1. april, så vil Statsbiblioteket vende tilbage.
tilbage. Det skal også lige vurderes
hvor mange posters, der er plads til i teltet.
Ad 9. Informationsudveksling
AV
, så der er tre forskellige pakker at vælge imellem. KL har
FM: Der laves en indstigningspakke til AV-pakker,
fået den fejlagtige opfattelse, at det er blevet dyrere at købe rettigheder for bl.a. visning af film og TV. Der
arbejdes på at få beskrevet de reelle muligheder og der koordineres med KL.
KL Der er allerede nu ca. tyve
biblioteker, der abonnerer på AV-pakken.
pakken.
Ad 10. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
Ad 11.. Næste møde, herunder punkter til behandling
Næste møde afholdes i oktober 2013. Der udsendes en doodle med mødedatoer sammen med referatet.
Vibeke Nielsen
7.3.2013

