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DAGSORDEN:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af og opfølgning på referatet fra mødet den 5. marts 2013
4. Status på SB’s overbygningsservices v/ FM
5. Status på projekter v/ SB
a. Bibzoom
b. Lektier Online
c. E-kopi
d. ….
6. Status på DDB v/SL
7. Informationsudveksling
8. Eventuelt
9. Næste møde, herunder punkter til behandling
REFERAT:

Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
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
Det direkte udlån og det interurbane udlån er stabilt. SBCI’s depotudlån og fjernlån er også stabilt. Antallet
af bestilte tidsskriftskopier er stadig stigende, 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. Nyhedsbrevet ’For biblioteker’ har et stigende antal læsere.
Samlet konklusion: Stigende eller stabil efterspørgsel vedr. stort set alle de traditionelle
overbygningsservices.
Præsentationen på mødet er vedhæftet referatet.
Ad. 5 Status på projekter
De vigtigste projekter på Statsbiblioteket er:
• Bibzoom
• Lektier Online (Frederiksberg, GYM, Krimi & Basis)
• Digital artikellevering (E-Kopi projekterne)
• Læs dansk på bibliotekerne
• Erhvervsfremme

Potentielle projekter er:
• Online besøgsven
• Servicedesign
• Bibzoom World Nordic
• National udrulning af Lektier Online GYM
• Erhvervsfremme 2 - Udrulningsprojekt
Præsentationen af Lektier Online er vedhæftet referatet, da særligt det kommunale udrulningsprojekt i
Frederiksberg forventes at være interessant for en række andre kommuner ligesom der arbejdes på en
egentlig governance struktur.
Ad 6. Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)
Der er ikke så meget nyt siden sidste møde. Den 4. november er der fælles møde for styre- og
koordinationsgruppen. Der planlægges en strategidag den 2. december. Invitation udsendes snart.
Ad 9. Informationsudveksling
FM: Statsbiblioteket planlægger at facilitere et netværk for servicedesign.
LB: Der er fokus på værtsskab på Silkeborg Bibliotekerne. Silkeborg Kommune vil bygge en
Campusbygning i forbindelse med hovedbiblioteket. Silkeborg Bibliotekerne har budt ind som vært på
Campus lærende miljø, hvor biblioteket skal udforske, hvordan man understøtter uformel læring.
Campusbygningen er et samarbejde mellem bibliotek, handelsskole, kreativ skole, to folkeskoler og VUC.
Ad 10. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
Ad 11. Næste møde, herunder punkter til behandling
Næste møde afholdes i marts 2014. Der udsendes en doodle med mødedatoer sammen med referatet.
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