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Kulturministeren hentede dansk rock som første download på Bibzoom
Verdens første digitale public service musiktjeneste blev i dag taget i brug. Med kulturminister Uffe
Elbæk, Darkness Falls duoen Josephine Philip & Ina Lindgreen, singer-songwriter Karen Kous og
jazzmusikeren Benjamin Koppel i spidsen blev bibliotekernes nye musiktjeneste sat i søen. Det blev
sangen ”København” med Ulige Numre, der af kulturministeren blev hentet som det allerførste
download på Bibzoom, der nu i folkeoplysningens tegn giver alle danskere en nem og lige adgang til
millioner af musiknumre.
Med et enkelt klik på musen blev den første sang på bibliotekernes nye musiktjeneste Bibzoom downloadet
af kulturminister Uffe Elbæk. Meget passende for musiktjenesten, der blandt andet skal hjælpe med at
udbrede kendskabet til dansk musik, var det det danske Ulige Numre med sangen København, der fyldte
lokalet efter succesfuldt download.
”Bibzoom-konceptet er i tråd med visionerne for digitale tilbud til de danske borgere, og særligt digitale
tilbud på kulturområdet. De danske folkebiblioteker lever her op til målet om fri og lige adgang for alle. Vi
kan være stolte af, at Danmark nu er foregangsland med verdens første offentlige digitale musiktilbud til
borgerne. Og særligt i forhold til børn og unge er dette en velfungerende og tryg tjeneste, der fremmer
almen digital dannelse, ” siger kulturminister Uffe Elbæk.
Med det nye Bibzoom tager de danske biblioteker netop et digitalt spring, hvad angår musikformidlingen.
Og målet er da også, at det nye Bibzoom skal spille en væsentlig rolle, når det gælder musikalsk dannelse
for såvel børn, unge og ældre i Danmark, ligesom man håber at nå nogle af de mennesker, der ikke normalt
benytter sig af bibliotekstilbud.
”Det er en stor dag for de danske biblioteker i dag. Med det nye Bibzoom kan millioner af danskere gå på
musikalskopdagelse digitalt på en meget brugervenlig og let tilgængelig måde. Og vi har dermed sat kursen
for en øget digitalisering af folkeoplysningen og vores public service forpligtelse,” siger Flemming Munch,
der er overordnet ansvarlig for Bibzoom.
Hvad enten man er barn, ung, voksen eller ældre, vil man på Bibzoom kunne finde lige netop det stykke
musik, man har lyst til at høre. Ligegyldig om det er det nyeste nye eller alle de legendariske albums inden
for pop, rock og klassisk musik.
Billedtekst: Uffe Elbæk sammen med blandt andre Darkness Falls duoen Josephine Philip og Ina Lindgreen,
jazzmusiker Benjamin Koppel og singersong-writer Karen Kous. Foto: Andreas Bergmann Steen
Se det nye Bibzoom på www.bibzoom.dk
Fakta:
• Bibzoom rummer alt fra Medinas nyeste hit til Mozart. I alt findes der mere end 10 mio.
musiknumre, og antallet af numre øges hele tiden.
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•

Musik, der hentes på Bibzoom, afregnes i overensstemmelse med pladeselskaberne og KODA
(musikernes og komponisternes organisation).

•

I en kort kampagneperiode er tjenesten frit tilgængelig for alle danskere. Herefter er det eneste, du
skal brugedet samme login, som du bruger, når du låner bøger på dit bibliotek (har du ikke et, kan
du få det gratis ved henvendelse på dit nærmeste bibliotek).

•

Teknisk fungerer Bibzoom som en applikation på din computer (PC eller Mac), hvor du kan afspille
al den musik, du ønsker – når du vil, og så ofte du vil.

•

Bibzoom indeholder også et særligt ”World”-univers med musik, Bollywood film og e-bøger på en række
fremmedsprog (arabisk, tyrkisk, persisk m.fl.). Endeligt omfatter Bibzoom kulturuniverset "Kulturskatte"
med et helt unikt indhold af danske kulturperler.

•

Bibzoom er et nationalt samarbejde og fungerer som bibliotekernes fælles platform for musik og
musikformidling.

•

Musikformidling på Bibzoom leveres af musikredaktører fra landets musikbiblioteker og er med til
at gøre danskerne musikalsk klogere og mere nysgerrige.

•

Bibliotekerne er nøgleaktører i udviklingen af det danske samfund og har været det lige siden, de
første folkebiblioteker blev etableret under overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund.
Bibliotekernes formidling og frie levering af viden og information medvirker aktivt til en oplyst og
veluddannet befolkning og er et grundelement i den danske folkeoplysning og en del af public
service-forpligtelsen. Dette omfatter også musik og musikformidling, der samlet set er en vigtig del
af vores kulturelle identitet.

•

Bibzoom ledes af et konsortium bestående af Odense Centralbibliotek, Herning Bibliotekerne, Det
Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Aabenraa Bibliotekerne. Statsbiblioteket er økonomisk og
juridisk ansvarlig.

Kontaktoplysninger:
• Morten Fogh; Bibliotekschef Aabenraa Bibliotekerne. Formand for Bibzoom
@ msf@aabenraa.dk - 20 67 41 44
•

Flemming Munch; Områdedirektør Statsbiblioteket. Økonomisk og juridisk ansvarlig
@ fm@statsbiblioteket.dk – 40 30 03 22
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