REFERAT FRA OVERCENTRALUDVALGSMØDE
7. marts 2019 kl. 10.30-14.00
Mødelokale Diamanten G-Øst, Det Kgl. Bibliotek, København
Deltagere: Kent Skov Andreasen (KSA), Pernille Schaltz (PS), Erik
Thorlund Jepsen (ETJ), May-Britt Diechmann (MBD), Kamma Kirk
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Ad 3. Nyt fra Det Kgl. Bibliotek
På baggrund af en rapport med anbefalinger om den fremtidige organisering af
forskningsbibliotekerne er det afgjort at DEFF sekretariatet overflyttes til KB i
løbet af første halvår 2019. KB står derefter for licensforvaltning. Puljerne er
fordelt mellem Uddannelse- og forskningsministeriet og Kulturministeriet. KB
skal ikke til at uddele projektmidler, men midlerne vil blive brugt til udvikling.
Uddannelses- og Forskningsministeriet vil understøtte Open Science.
Rapporten anbefaler også et fælles bibliotekssystem til universiteter. ALMA er
valgt på KB, og det implementeres ved udgangen af 2019 på en række
forskningsbiblioteker.
KSA: SDU overvejer anskaffelse af Cicero, da deres samarbejdspartnere
bruger det system.

KB er i gang med at lave ny rammeaftale for 2020-2024. Processen er sat i
gang med en intern strategigruppe. Det kan forventes at der fortsat vil være et
mål om at KB skal nå bredt ud i Danmark – bl.a. ved at bruge de digitaliserede
materialer på en bedre måde. KB arbejder sammen med DR om et oplæg på
hvordan KB kan tilgængeliggøre DR’s digitale arkiv til hele landet.
Ad 4. Brugerundersøgelse 2018 og handlingsplan for 2019 i forbindelse
med rammeaftalen
I forbindelse med KB’s rammemål om at øge kendskabet til og brugen af KB’
services er der gennemført en brugerundersøgelse blandt folkebiblioteker, som
viser at der et højt kendskab til de traditionelle overbygningsservices og et
mindre kendskab til services fra KB-København, som undersøgelsen viser at
der er interesse for. Der er på den baggrund udarbejdet en handlingsplan med
4 hovedindsatsområder med 14 mål, som skal øge kendskabsgraden.
CB’erne spiller en rolle i denne forbindelse, da det er et samarbejdsprojekt.
ETJ: Meget god signalværdi fra KB og et rigtig godt tiltag. Noderne er vigtige at
få i spil. Der vil nok ikke komme ret mange til livestreaming events, så det er
nødvendigt med en lokal ramme. Kompetenceudviklingen kan også være internt
på KB med større kendskab til bibliotekernes platforme.
MBD: Ikke helt enig. Nogle nørdede ting tiltrækker mange folk for tiden. Det er
værd at afprøve forskellige tiltag som pilot, især hvis CB’erne er med.
PS: Det skal være på størrelse med Macron eller helt store forfattere.
Foretrækker helt klar mere tilgængeligt indhold end streamet events. CB’erne
har fået en ønskeseddel fra KB til fremtidig samarbejde. Der er lavet et godt
spor for samarbejde.
KSA: Meget relevant med livestreaming for Odense med synergi muligheder.
MBD: BCF prøver at få DDB og DBC til at lave en infrastruktur undersøgelse.
Borgerne er ligeglade hvem der leverer, det skal bare være let at finde.
KKS: Rammeaftale med CB’erne er forlænget. Der skal arbejdes mere med
samarbejde på tværs, så det bliver mere tydeligt end i den nuværende aftale.
SL: Det er også en mulighed at udvikle noget i fællesskab. KB har kontakt til en
fond, hvor man kan f.eks. kan udvikle et tilbud til børn.
PS: DDB laver pt. en analyse af Biblio og børnebiblioteksområdet.
ETJ: Er glad for, at KB har fokus på at bringe materialerne i spil og
samarbejdet. Det er vigtigt, at tænke revitalisering af kommunikationskanaler.
Bibliotekschefer ved ikke ret meget om KB, så man skal finde en strategi for at
få cheferne til at sende de unge ansatte til at samarbejde med KB.
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Ad 5. Status på services og aktiviteter i 2019
a) Generel status
EHO: Udlånsaktiviteterne i 2018 er stort set på samme niveau som i 2017.
b) Verdensbiblioteket
ELR: Projekt Det digitale i det lokale har fokus på formidling. Det nordiske
projekt har skaffet e-bøger og lydbøger til Verdensbiblioteket, og det ophører
om lidt. Vi overvejer strategien for det fremtidige indkøb fysisk versus digitalt.
Man kan overveje at skære lidt ned på det fysiske indkøb, og bruge midlerne på
digitale materialer. Vi vil gerne have udvalgets data for fysiske udlån af
materialer.
ETJ: De fysiske materialer er den sikre hest endnu i Vordingborg. Det kræver
mere at benytte digitale services. Der er måske nogle sprog, hvor der er flere
tunge brugere, og hvor det vil være svært at skifte til digitale materialer.
KSA: Fysiske materialer udlånes ret godt i Odense.
PS: Det er vigtigt med en kritisk masse på Verdensbiblioteket.
Besluttet at drøfte dette område på næste møde i OC-udvalget.
c) Musikprojekt
KSA: Der er udarbejdet en rapport om markedsbehov for digital musiktjeneste i
biblioteksregi. Rapporten viser, at der er et behov for kurateret musikindhold i
en evt. ny tjeneste. Musikprojektet behandles på næste møde i DDB’s
koordinationsgruppe.
Ad 6. Betjening af ungdomsuddannelser
I forbindelse med overdragelsen af DEFF-aktiviteter til KB skal KB varetage
licensindkøb til ungdomsuddannelser, og opgaven betragtes som værende en
del af bibliotekets overbygningsfunktion. Præmissen er, at der ikke skal gå
noget tabt ved at der ændres på DEFF. Der vil blive en dialog med
folkebiblioteker om det fremadrettede arbejde.
EHO: Dialog er vigtig, da det har flere gange været diskuteret, hvad
folkebibliotekerne gør, når ungdomsuddannelser opsiger biblioteksbetjeningen.
Der er lavet en DEFF-rapport i 2018 om gymnasiernes indkøb, og der er
inspiration at hente til det fremtidige arbejde. KB skal sikre en god dialogstruktur
med interessenterne på området. EHO sender rapporten til udvalget.
PS: Det vil være positivt, hvis ungdomsuddannelserne har nogle minimum
licenser.
ETJ: I Vordingborg er biblioteksbetjening konverteret til undervisning.
KSA: Ny rapport med kortlægning af forskellige modeller for samarbejde mellem
biblioteker og ungdomsuddannelserne er på trapperne. Det er meget lokalt
hvilke modeller der fungerer.
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KKS: I flere forskellige regi er det blevet rejst, at folkebibliotekerne oplever et
øget pres fra elever på ungdomsuddannelserne. Det er baggrunden for
rapporten.
Punktet medtages igen på næste møde.
Ad 7. DBC, DEFF og DDB
Udvalget drøftede det nationale bibliotekssamarbejde i lyset af at staten trækker
sig fra DBC. Der kommer en KOMBIT udredning inden sommerferien med
forslag til ny struktur i 2020.
Emnet tages op på næste møde.
Ad 8. Informationsudveksling
KSA: I Odense fjernes 60 mio. fra kulturområdet. Der skal i alt omprioriteres 200
mio. så kernevelfærd tilgodeses.
MBD: Evaluering af BCF årsmøde er positiv læsning. May-Britt uddelte
aktivitetsplanen for 2019.
KKS: BCF må gerne opfordre cheferne i at deltage i de lokale chefmøder om
CB’ernes rammeaftale. Det er dialogmøder.
Ad 9. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
Ad 10. Næste møde, herunder punkter til behandling
Næste møde holdes i september 2019. Punkter til næste møde: Indkøb af
fysiske versus digitale materiale på BCI-området; betjening af
ungdomsuddannelser og DBC, DEFF og DDB.
Vibeke Nielsen
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