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Pris for abonnement i 2014
Abonnementsafgiften falder igen i i 2014 – med en hel
øre til:

kr. 1,08 pr. borger
Prisen inkluderer fuld adgang til alle tre Bibzoom platforme:

•
•
•
•

Download app til PC og Mac
Webplatformen bibzoom.dk (på ny Drupal/TING
baseret cms)
Bibzoom Radio til Apple mobile platforme (IOS)
Bibzoom Radio til Android mobile platforme

Abonnementet giver adgang til over 12 mio. musiknumre og tusindvis af musikformidlende artikler, aktuelle
anmeldelser og guides til genrer og festivaler.
Bestil nu.
Fristen er 16. december 2013 kl. 12.

Bestil her >>
Fælles og solidarisk prismodel
Bibzoom er 100 % nonprofit. Den fulde omsætning i Bibzoom går ubeskåret til
drift, support og markedsføring af tjenesten. Produkter og priser baserer sig på
aftaler med rettighedshavere og leverandører af indhold og platform. Bibzoom
prissætter et abonnement efter antal borgere i kommunen.
Abonnement giver adgang til frit og ubegrænset forbrug af alle omfattede ressourcer.
Bibzoom hviler på et solidarisk princip, hvor bibliotekerne deler prisfordele og
risici, og hvor fælles opbakning bag produktet spiller en afgørende rolle. Eventuel national forbrugsoverskridelse i de indkøbte puljer over 5 % varsles, og de
deltagende biblioteker kan i denne forbindelse genoverveje abonnementet.
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Platforme
Bibzoom kan anvendes på tre forskellige platforme:
Bibzoom desktop app (program til PC og Mac)
Bibzoom app’en gør det nemt at downloade og genlåne musikken, samt at
organisere sin musik i mapper og playlister. I app’en har man fuld adgang til alt
indhold på Bibzoom: artikler, anmeldelser, høre lytteguides, festivalguides, Gaffa
anmeldelser, anmeldelser og artikler fra danske nyhedsmedier se Bibzoom World
film og musik og meget mere
- og man kan downloade, afspille organisere og genlåne over 12 mio. numre.
Man har desuden adgang sine favoritnumre fra Bibzoom Radio, som gemmes i
playlister på ens computer.
bibzoom.dk
På bibzoom.dk har man adgang til alt redaktionelt indhold fra musikredaktionerne. Man kan læse artikler, anmeldelser, lytteguides, festivalguides og Gaffa
anmeldelser.
- og man kan høre 30 sekunders lytteprøver af alle numre.
Bibzooms webplatform undergår en stor forvandling i slutningen af 2013, hvor
den nyudvikles i Drupal cms inden for rammerne af TING. Dette vil have positiv
betydning for sitet, og for bibliotekernes muligheder for deling af indhold på
tværs af websites og bibliotekssystemer, samt for bibliotekernes muligheder for
at udvikle nye moduler til Bibzoom og digital musikformidling.
Bibzoom Radio (streaming til iOS og Android)
Streaming app’en indeholder hundredvis af musikstationer indenfor alle genrer
og stilarter. Musikstationerne, som hver indeholder timevis af uafbrudt musik,
knytter sig både til aktuelle musikbegivenheder, trends og strømninger og til den
dybere musikformidling, hvor musikken kurateres i sammenhæng med musikformidlingen på Bibzoom.
Bibzoom Radio indeholder musik og artikler fra bibzoom.dk, indholdet kan deles
socialt og favoritnumre gemmes i Bibzoom til PC og Mac. En række biblioteker
står for udvalget af musik til Bibzoom Radio musikstationerne
- og alle kan bidrage med egne radio stationer.

Formidling og kuratering
Bibzoom er et unikt bibliotekstilbud, en digital musiktjeneste med fuldt katalog,
reklamefrit og uden afbrydelser. Vigtigst af alt, så er musikindholdet tæt forbundet med musikformidlingen, og her har tjeneste har sin fulde berettigelse. At
kunne høre musikken samtidigt med formidlingsoplevelsen, er helt grundlæggende for oplevelsen.
Formidlingen på Bibzoom er det, der primært adskiller tjenesten fra kommercielle services. På Bibzoom findes alt musik – men formidlingsmæssigt, er der
ikke kun fokus på det populære – det er også det smalle, det danske, det lokale
og særegne, der lægges vægt på. Bibzoom redaktionen består af en række fast
tilknyttede musikredaktører fra forskellige folkebiblioteker. Derudover samarbejder Bibzoom med en lang række eksterne samarbejdspartnere inden for musik.
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Musikformidling kan betale sig i 2014
Alle folkebiblioteker med Bibzoom abonnement honoreres for musikformidling i
form af artikler, guides og anmeldelser, der gøres tilgængeligt på Bibzoom.
- Bibzoom honorerer alle godkendte/publicerede artikler med i gennemsnit 250
kr./stk. (afhængigt af omfang)
Formålet er at sikre øget involvering og mere digital musikformidling i biblioteksverdenen. Alt biblioteksproduceret redaktionelt indhold på Bibzoom kan
frit deles på deltagende bibliotekers egne websites, bibliotekssystemer o.l. I praksis udbetales honorarer til de enkelte moderinstitutioner som reduktion i næste
års abonnement.

Har du spørgsmål?
Kontakt os gerne:
Abonnementsvilkår for 2014:
Nicola Ravden
formand for Bibzooms Strategiske Udviklingsgruppe
44 73 46 33 eller nr@statsbiblioteket.dk
Teknik:
support@bibzoom.dk
www.statsbiblioteket.dk/bibzoom.dk
www.facebook.com/bibzoom
Redaktionen
Hovedredaktør
Niels Mark Pedersen
redaktionen@bibzoom.dk
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