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Ny Bibzoom web platform på vej
Bibliotekernes digitale musiktjeneste Bibzoom, vil styrke sin teknologiske og redaktionelle profil, ved at
udvikle en ny Drupal baseret webplatform til musiktjenesten. Projektet skal både forbedre borgernes
brugeroplevelse, men skal også styrke samarbejdet internt i bibliotekssektoren, ved at platformen
udvikles inden for rammerne af TING (bibliotekernes community til fremme af samarbejde, deling og
digital udvikling).
Bibzoom indeholder over 10 mio. musiknumre, metadata, lytteprøver og fulde albums, men frem for alt udmærker
tjenesten sig ved at have den redaktionelle formidling i fokus, og være leverandør af mange tusinde artikler,
lytteguides og inspirerende indlæg. Redaktører fra biblioteker og musikblogs i hele landet bidrager til den unikke
formidling, hvor brændpunktet er det smalle, det lokale og vækstlaget i den danske musikscene.
Projektet har allerede afsluttet den første pilotfase, og regner med at lancere en betaversion af det nye
www.bibzoom.dk i efteråret.
”Valget af Drupal som CMS har været helt oplagt”, udtaler Nicola Ravden fra Bibzooms strategiske udviklingsgruppe.
”Set I lyset af en række tiltag i biblioteksverdenen, herunder etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB),
synes vi, at det giver god mening at Bibzoom hurtigst muligt bliver gearet til at kunne spille mere eller mindre sømløst
sammen med bibliotekernes andre digitale tjenester og systemer”.
Fakta om Bibzoom kører på tre platforme:
•
Bibzoom på web - www.bibzoom.dk
•
Bibzoom Radio – mobil app til iPhone og Android
•
Bibzoom – desktop app til pc og Mac
Kontaktoplysninger:
Nicola Ravden, formand for Bibzoom strategisk udvikling. 2341 1865.
Flemming Munch, områdedirektør på Statsbiblioteket. Økonomisk/juridisk ansvarlig i Bibzoom. 4030 0322.
Morten Fogh, vækst- og udviklingschef, Aabenraa Kommune. Formand for Bibzoom. 2067 4144.
Vil du eksponere din egen uudgivede musik via Bibzoom Radio så skriv til: radio@bibzoom.dk
Fakta om Bibzoom:
Bibzoom er bibliotekernes digitale public service musiktjeneste
Bibzoom er et nationalt samarbejde og fungerer som bibliotekernes fælles platform for musik og musikformidling
Musikformidlingen på Bibzoom leveres af kulturredaktører fra hele Danmarks musikbiblioteker, musikblogs og musikmedier
Bibzoom indeholder al den musik, du elsker, og 10 millioner andre numre.

