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Ad 3. Nyt fra Det Kgl. Bibliotek
Nytårskur er lige afholdt, hvor KB’s nye kernefortælling blev præsenteret.
KB er optaget af den nye lov om ophavsret. KB vil gerne kunne gøre mere
kulturarv tilgængeligt på folkebibliotekerne, da borgerne jo har været med til at
betale indholdet. Borgerne klager f.eks. over, at der ikke er adgang til hele
Mediestream på folkebibliotekerne. KB overvejer, at lave mulige scenarier.
Medieforlig – der forhandles om tilgængeliggørelse af DR’s arkiv.
Licensforhandlinger med udenlandske forlag i 2020 bliver spændende. Der
venter en hård forhandling med Elsevier, da universiteterne ikke vil betale for
licenser, hvis universiteterne ikke får adgang til egne produktioner. I Tyskland er
der af samme årsag lukket ned for Elsevier.

Ad 4. Status på services og aktiviteter i 2019
a. Generel status
Rammemål 6 fra 2018-2019 vil fortsætte i den nye rammemåls periode.
KB har arbejdet på at være med i forskellige fora, hvor folkebibliotekerne
er. KB har et tæt samarbejde med CB’erne.
KB har afholdt temadage og webinarer. Live streaming er blevet
populær.
Der er blevet taget rigtig godt imod KB’s licensservice for
ungdomsuddannelserne (UNGLI), og der afholdes webinarer om
licenserne til ungdomsuddannelserne, så folkebibliotekerne bedre kan
vejlede studerende. 3 nationale licenser er pilotprojekt i 2020, og
finansieres af midler, der fulgte med opgaven fra DEFF. Der er købt
supportadgang til folkebibliotekerne til de 3 nationale licenser.
KB har som national licens tilbudt folkebibliotekerne Women’s Studies
International i 2019 og 2020, hvilket 65 biblioteker har sagt ja tak til i
2019.
KB tager fortsat ud på biblioteksbesøg.
KB vil i den nye rammeaftale prøve på, at få vores data ud på
bibliotekernes platforme.
MBD: Webinarer er en stor hjælp til kompetenceudvikling. Super fedt at
KB laver live-streaming. Efterspørgslen skal nok komme, men det tager
lige lidt tid.
ETJ.: Rammen til livestream kan betyde noget. F.eks. markedsføring og
præsentation med lokal debat/event.
b. Nyt bibliotekssystem
Det har ikke været så smertefrit som ønsket. Specielt fælles brugerbase
har været problematisk. I relation til folkebibliotekerne er KB pt. i gang
med en test med folkebiblioteker og DBC m.h.p. på at åbne op for udlån
af trykte monografier og bestillinger fra udland. Der kommer en
uddybende nyhed ud i næste uge. Der skal påregnes forsinkelser i
forhold til tidligere, da fjernlånsbestillinger kræver en ekstra håndtering,
indtil KB har udviklet et understøttende sidesystem. Problemet forventes
løst inden sommerferien.
Alma er valgt ud fra, at det kan håndtere store mængder elektroniske
materialer, men det er f.eks. ikke så godt til at håndtere fjernlån.
Når det understøttende sidesystem er udviklet, så åbnes op for bestilling
af ’Videnskabelige artikler’. Det bliver spændende at se, hvordan det
kommer til at gå med kørselsordning, når KB åbner op.
c. Digital Artikelservice
Kontrakten med Copydan bliver genforhandlet pt. Udfordringen er, at
aftalen siger, at tidsskrifterne ikke må findes i en netversion. KB håber, at
det ordner sig, så der kan åbnes op efter sommerferien.
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Forsøget med Guldknappen udfordrer den gamle forretningsmodel, da
bestillingerne forventes at stige betragteligt. Der arbejdes med at trække
KB’s egne omkostninger ud af den nye forretningsmodel, men udgifter til
leverandører skal fortsat betales. Det bliver pay pr. view. Valg af
traditionel bestilling via bibliotek.dk vil betyde et prisfald, men hvis
Guldknappen vælges så skal folkebibliotekerne forvente en stigning.
ETJ.: Vigtigt for folkebibliotekerne, at udgifterne ikke løber løbsk. Snak
med e-Reolen om mulige begrænsende mekanismer (Mikkel
Christoffersen KKB)
ELR: KB kan ikke pt. styre forbruget og lave begrænsninger.
KSA: Godt med beskrivelse af de forskellige mulige scenarier.
d. Verdensbiblioteket - indkøb af fysiske versus digitale materiale på BCIområdet
Status er, at KB har haft et 3 årigt projekt i samarbejde med Norge og
Sverige. KB har kigget på, hvor mange ressourcer der bruges kontra
brugen. Der er ca. 100 udlån pr. måned og omkring 200 tilbagevendende
brugere månedligt. På baggrund af denne meget beskedne brug i forhold
til ressourceforbruget har KB truffet beslutning om at lukke
Verdensbiblioteket. KB fortsætter med udlånet af depoter. Der informeres
om beslutningen i nyhedsbrevet.
ETJ.: største udfordring er at have en let adgang til de digitale
ressourcer. Udfordringen er at få fat på borgerne med udenlandsk
baggrund.
AB: Personificeret biblioteksstatistik vil give noget, når det kommer op at
køre. DDB er i gang med single sign on.
KSA: Odense har stort udlån til fængsel via en medarbejder, der er
dygtig til at formidle til målgruppen.
Ad 5. Betjening af ungdomsuddannelser – temadag i 2020
Det er nogen tid siden, at projektet er afsluttet. Har drøftet med styrelsen om
der skal holdes en temadag i 2020 i samarbejde med SLKS, CB’er og KB. Der
er 3-5 temaer, som det vil være interessant at sættes fokus på.
AB: Vigtig at få UNGLI, referencegruppe, STUK og institutioner og KL med.
EHO: Kan snakke med STUK 30.1 om et samarbejde.
Temadagen arrangeres i samarbejde med KB og Odense. Det blev besluttet at
Kent, Erik, Nina, Kamma og Dyveke snakker sammen og planlægger.
Temadagen skal afholdes i efteråret 2020.
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Ad 6. Status på CB’ernes rammeaftale - herunder den digitale overbygning
og snitflade til KB samt DDB
Der har været en afklaring af principper. Aftalen får mere fokus på
materialeoverbygningen. Der afholdes en workshop med KB om den samlede
overbygning for folkebibliotekerne, hvor snitflader afklares. Formålet er en
skarpere definition af overbygningsfunktion, så det også bliver mere
transparent. Der kommer temaspor, hvor samarbejde og kompetenceudvikling
kan indarbejdes, så det bliver den nye tilgang. Midlerne kan dermed blive mere
målrettet og længerevarende.
AB: En behovsanalyse på materialeoverbygningsområdet fra 2019 blandt
folkebibliotekerne viste, at ønskerne fra folkebibliotekerne er meget brede, så
det er vigtigt med forventningsafklaring og transparens. Der skal også tage
hensyn til det kulturpolitiske.
MBD: hilser processen velkommen. Godt at bliver strammet op på CB’ernes
retning. Der er også politisk nationalt, regional og lokalt. Inspirerende at børn
skal behandles VIP med direkte adgang til materialer uden reserveringer, og så
sker der noget med udlånet.
KSA: COK vil gerne byde ind med kompetenceudvikling på biblioteksområdet,
hvor der er behov.
Ad 7. DBC og DDB
AB: DBC salget er gået igennem. Der er ændret lidt i retningslinjerne for
national bibliografien. Grønland og Færøerne er fjernet, da de selv lavet egen
nationalbibliografi. Nota er heller ikke omfattet. Nationalbibliografisk Råd er
nedlagt, da deres periode er udløbet. Der vil blive nedsat et nationalbibliografisk
udvalg, hvor styrelsen sidder for bordenden. Anders Cato er kontaktperson i
SLKS, indtil udvalget nedsættes.
DDB er konstitueret med en delt ledelse efter ansættelsen af lederen ophørte.
DDB blev beskåret ret kraftigt, da KOMBIT overtog bestillerfunktionen. Der
venter en stor regning for genetablering af CMS med opgradering fra Drupal 7
til 8, så der er ikke midler til projekter. Idéen bag det nye børnesite er
præsenteret, og nu skal bibliotekschefer tage stilling til struktur, indhold og
præmisser. Der er fuld fokus på CMS.
Arbejdsgruppen afslutter i denne uge en rapport om fremtiden for DDB. Der er
god energi i processen.
Det skal afklares, hvornår skal vi overgå til RDA. Der mangler en businessplan
og en finansiering.
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KSA: Det vigtigste er at få lavet en god organisation.
MBD: Børnesitet trænger til noget mere modning. Generelt er det vigtigt med
ledelsesmæssig forankring i beslutninger.
ETJ: Mht. RDA er det bare vigtigt, at bibliotekerne får nogle maskeposter.
Ad 8. Informationsudveksling
AB: Kørselsordningen Bladkompagniet vandt udbuddet. Det fungere som
forventet, når det er en helt ny operatør. Køreplanen revideres i februar i
samarbejde med knudepunkterne. Ordningen evalueres igen efter sommeren.
AB: NOTA er fuldt udflyttet, men IT-afdelingen er blevet i Kbh. Stort set alle
medarbejdere er udskiftet. Der skal forhandles rammeaftale i 2020 med SLKS.
Medlemstallet og udlånet er stigende. NOTA har et godt samarbejde med
undervisningsministeriet, så alle elever fra 3. klasse tilgodeses.
KSA: Der var biblioteksmøde på Fyn 28.1, og bibliotekerne er glade for det
øgede samarbejde i sektoren. Man synes, at det ser meget fornuftigt ud.
SL: Ny forskningslæsesal blev åbnet af ministeren mandag 27.1. Læsesalen
drives i fællesskab med Rigsarkivet.
Ad 9. Eventuelt
MBD: Kan OC-udvalget evt. få et andet navn?
KB bakker op og kommer med forslag.
Ad 10. Næste møde, herunder punkter til behandling
Næste møde afholdes i september i Aarhus. Vibeke udsender doodle. Punkter
til næste møde governancestruktur og rammeaftale.
Vibeke Nielsen
17. februar 2020
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