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på Statsbiblioteket, Århus
Deltagere: Pernille Schaltz (PS), John Larsen (JLA), Flemming Munch (FM) og Svend Larsen (SL)
Afbud: Lars Bornæs (LB) og Kent Skov Andreasen (KSA)

DAGSORDEN:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Status på SB’s overbygningsservices v/ FM
4. Status på projekter v/ SB
a. Bibzoom
b. Lektier Online
c. Digital Artikelservice
d. ….
5. SB’s nye rammeaftale v/SL
6. Informationsudveksling
7. Eventuelt
8. Næste møde, herunder punkter til behandling

REFERAT:
Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Status på SB’s overbygningsservices
Flemming gav status, der er vedhæftet referatet.
Det er svært at se nedgang i brugen af de analoge materialer. Der var et fald i tidsskriftskopi i 2014, da
servicen blev mindre synlig efter opdateringen af bibliotek.dk. Servicen er nu igen i vækst og på niveau med
2013. Generelt er der stigning for de traditionelle overbygningsserviceses i årets første måneder. Lektier
Online har stadig stigende antal profiler, og antallet af sessioner er stigende i 2015.
JLA: vil LO kunne erstatte de fysiske på skolerne? Hvem er brugerne - får de 4 eller 12.
FM: LO får ikke fat i de dårligste elever, da det kræver en aktiv handling at logge på, så det er de
middelgode og gode elever, der bruger servicen. LO er ikke tænkt som en erstatning men som et supplement
til fysisk lektiehjælp.
Erfaringerne har viste, at det er vigtigt at der er min. 10 frivillige på vagt af gangen, så det sociale fungerer.

Ad 4. Status på projekter
Strategiske projektområder:
• Lektier Online (LO-basis, LO-GYM & LO-Skole)
• Digital Artikelservice (abonnementsfinansieret)
• Bibzoom Folkemødet 2015
4 firmaer har givet bud på en ny LO platform. Planen er at den nye platform er klar efter sommerferien. Der
køres endvidere et didaktisk projekt under LO-GYM, som skal medvirke til at forbedre servicen.

Der lanceres et formidlingssite for Digital artikelservice, så bibliotekerne kan formidle på egne hjemmesider.
Der laves 10 forskellige temaer til lanceringen, derefter er det meningen, at folkebibliotekerne skal lave
temaerne til formidling. Servicen er stort set landsdækkende, idet 4,2 mio danskere kan pt. benytte servicen.
FM inviterer alle interesserede formidlere til at deltage i formidlingen af de mange tusinde artikler via den
kommende redaktion.
JLA: Det bliver udfordrende at inspirere brugerne til at udforske andre emner generelt for bibliotekerne.
PS: I Herning laver vi flip for at udnytte det nye biblioteks muligheder. Det handler om at tænke ud af
boksen og involvere brugerne.
Bibzoom har fået nyt CMS og har skiftet leverandør. Det har været en lidt frustrerende proces. Ca. 3
millioner danskere er omfattet af Bibzoom. Bibzoom World lanceres om ca. 14 dage, og det bliver en gratis
service.
Folkemødet har fået en bredere kreds af arrangører. Vi får samme plads som sidste år.
PS: Biblioteksvagten deltager også i år.
Projekter på vej:
• Nordic Bibzoom World
Nordisk Ministerråd har bedt om yderligere materiale ang. Projektet der er udviklet af Nordic Best
Practise netærket. Det skal nu afklares, hvad præmisserne bliver, og projektet er også blevet inviteret
til at danne rammen om en IFLA prækonference.
•

Online Besøgsven
Projektet tager udgangspunkt i Lektier Online teknologi og koncept, men er målrettet forebyggelse
af ensomhed m.v. blandt ældre. Pilotprojekt i stor kommune er ved at blive beskrevet. Hjemmepleje
m.fl. skal hjælpe de ældre i gang.

•

Digisafe
Projektet tager udgangspunkt i Lektier Online teknologi og koncept, men initieres af foreningen
Ligeværd. Ligeværd har fået satsmidler tilprojektet, der skal hjælpe målgruppen, udsatte mellem 18
og 40, med det digitale Danmark, herunder netbank, nemid o.s.v.

•

DR TV formidling univers
Det har været en lang proces. DR ønsker at lukke Bonanza, men det forudsætter etablering af ny
moderne formidlingsorienteret ”arvtager”. Det er fortsat usikkert, hvorvidt det er muligt at etablere
en service med et tilfredsstillende forhold mellem kvalitet, kvantitet, biblioteksinvolvering og pris.

•

Demokratiprojekt – Udviklingspuljen
SB har fået delvist tilsagn til et projekt fra Udviklingspuljen. Det overvejes pt. om projektet kan
nedskalleres og gennemføres.

Der blev vist demo af Bibzoom og Digital Artikelservice. Bibzooms nye platform er lavet i Drupal og kan
integreres på bibliotekernes hjemmesider.
JLA: Den største problematik er, at sikre flere brugere. Det kunne være godt at diskutere, hvordan man når
ud til brugeren. Det er vigtigt, at servicen er søgbar, hvilket også gør at radioen ikke er så interessant.
SL: vi betaler f.eks. også for mange E- tidsskrifter, der ikke bliver brugt. Vi kan dog ikke undgå at købe Etidsskrifterne, da de er en del af en pakke. Det er en interessant diskussion, hvad bibliotekerne kan gøre ved
det. DDB har måske i virkeligheden blokeret for diskussionen, da alle har ventet på DDB, og hvad de reelt
kan tilbyde. Af Biblioteksloven fremgår det klart, at medierne, herunder musik er ligestillede, og en revision
af biblioteksloven er nok ikke umiddelbart forestående, og måske heller ikke optimalt.

JLA: Diverse services skal gøres sømløse, så de kan integreres alle steder.
FM: Bibzoom er helt sømløs konstrueret og vi betaler kun for det realiserede forbrug, men det er vigtigt at
bibliotekerne støtter op om egne services med formidlingsressourcer etc. Og arbejder med udvikling af
sektorens selvforståelse ift. De nye markedsvilkår, der omfatter alle digitale indholdsservices – før eller
senere.

Ad 5. SB's nye rammeaftale
SL uddelte folderen og aftalen er tilgængeligt på SB's hjemmeside.
http://www.statsbiblioteket.dk/omstatsbiblioteket/publikationer/Rammeaftale_20152018_samletinklbilag.pdf

Ad 6. Informationsudveksling
FM: Musikområdet blev diskuteret på sidste møde i DDB' koordinationsgruppe. Der er afsat kr. 900.000,- til
udredning af musikområdet. FM og Jakob Heide lavede oplæg. Der nedsættes en arbejdsgruppe på næste
møde.

Ad 7. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.

Ad 8. Næste møde, herunder punkter til behandling Næste møde afholdes i oktober 2015. Der
udsendes en doodle med referatet.
Det overvejes at invitere Kulturstyrelsen og evt. rettighedshaverrepræsentanter til en diskussion med
udgangspunkt i musik og biblioteksloven på næste møde. Mødet vil i så fald blive holdt på SBCI på
Christianshavn.
Næste møde forventes at blive i oktober, og der indkaldes med doodle, når deltagelse fra Kulturministeriet er
afklaret.

Vibeke Nielsen
11.3.2015

