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WoRLD

BibZoom.dk World er Danmarks nye digitale indvandrerbibliotek. World
tilbyder biblioteksbrugere et unikt univers med fokus på musik, film, bøger og formidling på de væsentligste indvandrersprog. Med World kan dit
bibliotek udlåne musik og film online, hvilket tidligere har været forbeholdt depotudlån fra BiblioteksCenter for Integration. Brugeren kan desuden finde inspiration i spændende artikler. World er en integreret del af
et BibZoom.dk abonnement og tilbyder musik og streaming af film til alle.

produkt og indhold
MUSIK: World indeholder en platform,
hvor brugerne kan downloade og
streame musik og film med etnisk
fokus på samme vilkår som det øvrige
BibZoom.dk (MusikBasis og MusikStreaming). Servicen leveres med gratis
vejledning og support samt PR-hjælp
Musikkataloget indeholder, udover
BibZoom.dks numre og albums,
hundredvis af musikalbums fra BiblioteksCenter for Integrations nyindkøbte
materialer 2010.
FILM
Via World kan der streames film
online. Basiskataloget kommer her til
at indeholde 250 film på de vigtigste
indvandrersprog. Når det er muligt,
vil filmen være forsynet med engelske
undertekster. Filmkataloget udbygges
løbende. Adgang og forbrug til film er
ubegrænset som BibZoom.dks øvrige
produkter
Musik- og filmkataloget vil løbende
blive udvidet med nye materialer og
sprog. Materialerne (musik og film) vil
kun være tilgængelige via World.
BØGER
Fra World kan brugerne hente inspiration til bøger på eget sprog i anmeldelser, anbefalinger mv., enkelte skrevet
på originalsprog. Der henvises til bibliotek.dk. E-bøger medtages i det omfang,
BibZoom.dk kan anskaffe dem.

Formidling - sociale features
Indholdet leveres via BibZooom.dk
World, med formidlende nyhedsartikler, anmeldelser, anbefalinger mv.
Det formidlende indhold produceres
primært af BiblioteksCenter for Integration i tæt samarbejde med biblioteksmedarbejdere, sprogkonsulenter,
kulturinstitutioner og professionelle
med fingeren på pulsen. Brugerne kan
kommentere og anbefale i integration
med Facebook og Twitter.
Teknik
Musikken leveres i samme
kvalitet som de øvrige produkter i
BibZoom.dk. Det er muligt at afvikle
produkterne på mobile enheder med
webbrowser. Film afspilles via Silverlight som er kompatibel med pc og
Mac. Produktet understøtter alle førende browsere. Produkterne er forsynet med DRM.
Abonnement
World fungerer som et delprodukt i
BibZoom.dk. Abonnement på BibZoom.
dk World indeholder gratis og ubegrænset forbrug af musik og film for dit
biblioteks brugere. Abonnement tegnes for ét år af gangen og løber fra
januar til december. Bibliotekets betaling dækker ubegrænset forbrug indenfor rammerne af bibliotekernes fælles
pulje på 2 mio. streams og 10 mio.
downloads. Hvis det samlede nationale
forbrug overstiger denne pulje, udløser
det en merbetaling.

BIBLIOTEK OG MANGFOLDIGHED
Vi bliver mere mangfoldige i Danmark, både hvad angår kultur og livsstil.
Vi har nye forventninger og stiller derfor andre krav og til vores omgivelser
end tidligere. Bibliotekerne er traditionelt stedet, der favner kulturen, og hvor
der er plads til alle. Biblioteket er med til at der er plads til mangfoldigheden i
samfundet. Det nye BibZoom.dk World er med til at understøtte denne tanke
ved at inkludere endnu flere med en online service, der tidligere kun har været
forbeholdt de få. Samtidig er servicen med til at synliggøre det 'smalle' for det
brede publikum.

Fa k ta :
• verdens f ø rste D i g ita l e
indvandrerbib l i ote k
• H u ndredevis af fi l m o g
he lt u ni k k e m u si k tit l er
• pro fessi o ne l fo rmid l in g
• L ø bende n y t indh o l d
• Fo ku s på verdensm u si k
• F l atrate prism o de l
• A nme l de l ser på
o ri g ina l spro g
• materialer på væsentligste
indvandrersprog
• F l ere spro g i 2 0 1 1 - 2 0 1 2 .
SOLIDARISK PRISMODEL
BibZoom.dk er 100% non-profit. Produkter og priser baserer sig på aftaler
med rettighedshavere og leverandører
af indhold og platform. Grundlaget for
forbrug og betaling består af fastlagte
puljer, som biblioteker og brugere
frit og ubegrænset kan forbruge. For
hvert enkelt bibliotek beregnes en
individuel abonnementspris baseret på
befolkningstallet i bibliotekets hjemkommune. BibZoom.dk hviler på et
solidarisk princip, hvor bibliotekerne
deler prisfordele og risici, og hvor fælles opbakning bag produktet spiller
en afgørende rolle. Eventuel national
forbrugsoverskridelse over 5 % varsles, og de deltagende biblioteker kan i
denne forbindelse genoverveje abonnementet.
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