REFERAT FRA OVERCENTRALUDVALGSMØDE
14. september 2018 kl. 10.30-14.00 i mødelokale 2
på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus, Victor Albecks Vej 1, Aarhus
Deltagere: Kent Skov Andreasen (KSA), Pernille Schaltz (PS), Erik
Thorlund Jepsen (ETJ), May-Britt Diechmann (MBD), Else Refstrup (ER),
Erik Hofmeister (EHO) og Svend Larsen (SL)
Afbud fra: Gitte Smed (GS)
Referent: Vibeke Nielsen (VIN)
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra Det Kgl. Bibliotek v/Svend
4. Brugerundersøgelse 2018 i forbindelse med rammeaftalen v/Erik
5. Status på NL-opgaven og projekter 2018 v/Erik, herunder
a. Mediestream Folkebibliotek
b. Digital artikelservice - Guldknappen
c. Verdensbiblioteket
d. Fællesnordisk indkøbs- og formidlingsprojekt
e. Musikprojekt
6. Informationsudveksling
7. Eventuelt
8. Næste møde, herunder punkter til behandling

Ad 3. Nyt fra Det Kgl. Bibliotek
I regeringens finanslovsforslag er der afsat 63 mio. kr., der bl.a., skal styrke Det
Kgl. Biblioteks samarbejde med universiteterne og give bedre muligheder for at
stille viden til rådighed for forskning.
Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. universitetsbiblioteker, der skal aflevere
en rapport i starten af 2019 om, hvordan universitetsbibliotekssektoren kan se
ud i fremtiden herunder også DEFF.
KB kommer sandsynligvis til at drive AUB’s backoffice, der forhandles om en
aftale.
Der forhandles med 3 leverandører af nyt bibliotekssystem. Første
forhandlingsrunde er i gang, hvor tilbudsgiverne får feedback på deres tilbud,
som de vil indarbejde i et endeligt tilbud. Håndteringen af e-ressourcer vægtes

højt, og nationalt lånesamarbejde er også vigtigt. KB går efter en standard vare,
der skal kunne arbejde sammen med egne sidesystemer. Valget træffes i
oktober.
Digital bevaring diskuteres og f.eks. encyklopædiens fremtid overvejes. KB har
nogle opgaver mht. bevaring af danske klassiske værker f.eks. Kierkegaard.
KB arbejder med ny hjemmeside kb.dk, der bliver mere brugervenlig.
Vi skal i samarbejde i bibliotekssektoren finde ud af, hvordan vi fremadrettet
betjener ungdomsuddannelser.
Ad 4. Brugerundersøgelse 2018 i forbindelse med rammeaftalen
I henhold til rammeaftalen med Kulturministeriet gennemfører KB i efteråret
2018 en undersøgelse af folkebibliotekernes kendskab til og interesse for KB’s
tjenester og services herunder også arrangementer som f.eks. streaming af
Macrons besøg. KB har målsætning om at øge brugen af landsdækkende
services og blive mere synlig i hele Danmark. Undersøgelsen skal munde ud i
en handlingsplan for 2019.
Undersøgelsen gennemføres bl.a. i samarbejde med CB’erne, som har
orienteret lokale biblioteker. Undersøgelse udsendes ca. 1.10 til
bibliotekscheferne, og de sender videre til relevante medarbejdere.
Vi har udfordringer med at bibliotekarerne med den daglige kontakt til brugeren
ikke har kendskab til alle services og tjenester. En løsning kan være gentagne
kampagner. Webinarer er en anden oplagt løsning.
Pernille: Vi bør sætte os ned sammen CB’er og KB en gang om året for at
koordinere og aftale kampagner.
Kent: Vi bør lave tema-kampagner
Beslutninger:
CB’er og KB snakker sammen, når undersøgelsen resultater er klar, så det
bliver første møde om koordinering af tiltag.
KB sender info til May-Britt Diechmann, som kan udsendes i BCF nyhedsbrev.
Ad 5. Status på NL-opgaven og projekter 2018
a) Mediestream Folkebibliotek
Det går godt. 76 biblioteker er tilmeldt. Det koster 5 øre pr. borger.
b) Digital artikelservice – Guldknappen
93 biblioteker er tilmeldt. Guldknappen er et pilotprojekt, hvor 4
biblioteker (Ballerup, Aarhus, Esbjerg og København) har adgang til at
bestille artikler direkte fra bibliotekets cms. Forbruget forventes at vil
stige, når tjenesten bliver mere tilgængelig lokalt. En artikel koster
gennemsnitlig kr. 25,- for bibliotekerne. Afhængig af pilotprojektets
succes, skal der forhandles pris med Copydan Tekst & node.
c) Verdensbiblioteket + d) Fællesnordisk indkøbs- og formidlingsprojekt
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Det nordiske projekt slutter med udgangen af i år. Det giver god mening
at købe ind fælles. Der er fundet penge til driften af Verdensbiblioteket i
2019. Det undersøges om Nordisk Ministerråd vil give støtte i 2019, så
også Island og Finland kan komme med.
Vi ser meget gerne, at brugen af Verdensbiblioteket.dk øges.
Verdensbiblioteket skal supplere de fysiske samlinger. Vi har et
formidlingsprojekt med 7 projektbiblioteker, så vi forventer at brugen
øges.
Erik T.: Der er lavt kendskab blandt biblioteksansatte. Det er svært at
formidle digitale services til målgruppen. Det kræver lokale ildsjæle.
Kunne være interessant at lave kampagner til sprogskolerne. Relativ
godt udlån på fysiske materialer. Bydelsmødre virker godt som
ambassadører. Vurderingen er, at der skal gå minimum 6 måneder,
inden nyankomne kan benytte kommunale digitale tilbud. Fysiske
materialer giver meget goodwill.
May-Britt: Stevns har ikke længere fysiske materialer. Ansatte har
kendskab nu til Verdensbiblioteket.dk, men brugernes kompetence
niveau er for ringe. I takt med integrationen skal det nok komme.
Pernille: Kom med gode eks. på hvordan sitet kan bruges af
samarbejdspartnere.
Kent: Vi har lavet et fysisk center. Det skal blive et værested for
målgruppen. Der er et potentiale med sprogskoler, men det kræver en
indsats.
Herning og Stevn vil gerne kun have et digitalt tilbud til målgruppen,
mens Vordingborg og Odense gerne vil have en kombination af fysiske
og digitale materialer.
Der kommer nogle formidlingstiltag i efteråret.
e) Musikprojekt v / Kent
Er midt i forprojektet for en ny musikformidling. Moos-Bjerre kører
analysen, og designet er eksperimental metode, da brugerundersøgelser
ikke virker. Forprojektet kører frem til januar. Foruden analyse og
interview er der indsamlet info fra udlandet og lavet en
interessentanalyse. DR har selv henvendt sig, og vil gerne være med.
Det er slutbrugerorienteret.
Man kan evt. lave et KB projekt, hvor musik tilgængeliggøres via
forskellige platforme. Konklusioner og resultater præsenteres på BCF’s
årsmøde. Det vil også blive diskuteret i DDB, da DDB har finansieret
forprojektet.
Ad 6. Informationsudveksling
Pernille: DBC er på forsøgsbasis gået med til at katalogisere på baggrund af
printfiler. Der er fokus på børneområdet, og Herning har rigtig mange projekter
med læsning m.m.
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Kent: Det er stadig ikke muligt at trække statistik fra bibliotekssystemet, men det
bliver der kigget på.
Biblioteket er skrevet ind i byens vækststrategi, hvilket er en styrkelse.
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Erik T.: Vi har i mange år taget for let på bibliotekernes infrastruktur, men det får
efterhånden større bevågenhed. Det er chefernes ansvar.
Else: KB’s Kontaktdag var i 2018 med flere temaer for almindelige
biblioteksansatte. Der var mange nye deltagere. Den nye struktur fungerede
godt og vil blive gentaget i 2019.
Kent: Odense er i forhandlinger om at drive musikkonservatoriets bibliotek, og
den store jazz-samling vil blive overdraget.
SDU har gennem nogle år indsamlet statistik om de studerende. Det var meget
tydeligt, at de specialestuderende, der brugte biblioteket meget fik de høje
karakterer. Godt med evidens.
Svend: Generelt ønsker KB ikke at være et gymnasiebibliotek. De skal bruge
folkebibliotekerne.
Erik H. Ungdommens Røde Kors har opgivet at drive Lektier Online.
Kent: Overbygningsprojekterne overgår mere og mere til CB’erne fra Slots- og
Kulturstyrelsen. Nationaloverbygningspulje er nedlagt. Projekterne skal i højere
grad laves sammen. Det kommende indsats område er Digital transformation.
Ad 7. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
Ad 8. Næste møde, herunder punkter til behandling
Punkter til behandling på næste møde: Ungdomsuddannelser, Musikprojektet,
DBC, DEFF, DDB, brugerundersøgelse, handlingsplan
Næste møde holdes i Kbh. i uge 10

19. september 2018
Vibeke Nielsen

