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NYE MEDIER I BIBLIOTEKSRUMMET

AV-Pakken giver dit bibliotek mulighed for én samlet løsning for brug af rettighedsbelagte audiovisuelle medier. Med AV-Pakken kan dit bibliotek vise tv,
afholde koncerter, events, musikarrangementer og spille baggrundsmusik. Dit
biblioteks brugere får desuden online adgang til over 50.000 retro-reklamefilm. Endeligt giver den udvidede AV-Pakke dit bibliotek rettigheder til filmforevisning. Alt dette sikrer den aftale, som Statsbiblioteket har indgået med
en lang række rettighedshavere. Med AV-Pakken tilbydes bibliotekerne nye
spændende muligheder for at integrere lyd og billede i biblioteksrummet.
Der tages forbehold for trykfejl samt for fejl og mangler i priser og beskrivelser

DET ATTRAKTIVE BIBLIOTEKSRUM
Danske biblioteker har fokus på både det digitale og det fysiske "rum". Begge dele er vigtige for at kunne imødekomme
brugernes behov og ønsker. De digitale services supplerer
de fysiske og bringer biblioteket hjem til brugerne, mens
biblioteksrummet har en central rolle som omdrejningspunkt
for formidling af viden, kultur, læring, oplevelse og som et
attraktivt værested for borgerne. AV-Pakken bidrager overvejende til den fysiske serviceflade, men indeholder også online
elementet "reklamefilm".

KONCERTER OG MUSIK
AV-Pakken giver dit bibliotek mulighed for at afholde et antal
årlige koncerter, events og temadage, hvor der bliver spillet
rettighedsbelagt musik og andre lydprodukter, uden at du
først skal indhente tilladelse hos og afregne med rettighedshaverne.
ØVRIGE ARRANGEMENTER
Biblioteket kan afholde arrangementer med både liveoptræden og playback for et tilstedeværende publikum. Det kan
eksempelvis være musikalsk legestue, foredrag etc.

LOVLIG LYD OG BILLEDE PÅ DIT BIBLIOTEK
AV-Pakken sikrer, at dit bibliotek på lovlig vis kan integrere
og udnytte lyd og billede i biblioteketsrummet, og samtidigt
sikre biblioteket en supereffektiv administration.
FILMPAKKE (AV-PAKKEN UDVIDET)
Som noget helt nyt indeholder AV-Pakken rettighederne
T
til lyd- og billedsiden for et kontinuerligt voksende katalog
Y
N
på (pt.) mere end 300 spillefilm. Filmuniverset fokuserer
på danske/nordiske film, og giver også ret til afspilning af
lydsporet fra en mængde film, hvor mange biblioteker allerede har købt rettigheder til billedsiden (bl.a Motion Picture
Licensing Corporation, MPLC).
”FLOW- OG LIVE-TV"
Biblioteker, som køber AV-Pakken, kan frit opsætte tv-apparater og vise "flow-tv" fra flertallet af de dansksprogede
kanaler samt britiske BBC World News og den amerikanske
nyhedskanal CNN. Aftalen omfatter også kommunale kontorer. Desuden kan biblioteket hente og vise samproduktioner,
hvor bibliotekerne indgår. Eksempelvis: "DR Ramasjang Live", og
"Danskernes Akademi".
RETRO-REKLAMEFILM
AV-Pakken giver adgang til mere end 50.000 ældre danske
reklamefilm fra TV2 og de danske biografer. Filmene tilbydes
som on demand streaming fra brugernes egne computere via
Bibzoom.dk.

BAGGRUNDSMUSIK OG RADIO
Med AV-Pakken er det muligt at afspille musik og "live"-radio
i biblioteksrummet. Eksempelvis som ”baggrundstæppe” eller som element i events og udstillinger.
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AV-PAKKEN I TO VERSIONER
Som noget nyt har dit bibliotek mulighed for at vælge
mellem to abonnementer:
AV-Pakken Udvidet indeholder den fulde rettighedspakke
med adgang til alle de beskrevne muligheder (film, tv,
radio, koncerter, musik mv.)
AV-Pakken Basis omfatter ikke rettigheder vedr. film.
Læs mere om de to abonnementsmodeller >>

AV-PAKKEN
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ABONNEMENTSMODELLER
AV-PAKKEN

UDVIDET

+ Kr. 0,40 kr.pr. kommunal borger
pr. år

AV-PAKKEN

BASIS

Kr. 1,47 kr.pr. kommunal borger
pr. år

UDNYTTELSE AF FILM
Dit bibliotek kan vise spillefilm fra et stort
katalog på mere end 300 udvalgte spillefilm. Herudover omfattes også lydrettigheder til alle andre film f.eks. fra MPLC
OBS: Forudsætter at biblioteket også
abonnerer på AV-Pakken Basis

LIVE-TV PÅ BIBLIOTEKET
Dit bibliotek kan frit og uden begrænsninger vise "live-tv" fra flertallet af de
dansksprogede kanaler samt BBC World
News og CNN.
TIDSFORSKUDT TV
Biblioteket kan hente og vise samproduktioner, hvor bibliotekerne indgår. f.eks
"DR Ramasjang Live" og "Danskernes
Akademi".
BAGGRUNDSMUSIK OG RADIO
Der kan afvikles musik fra cd, Bibzoom
eller anden kilde i biblioteket. Radio som
"baggrundstæppe er også muligt.

OBS: HALV PRIS TIL TO
NY-ABONNENTER

KONCERTER OG ARRANGEMENTER
Biblioteket kan uden forudgående aftale
afholde en række live-koncerter med op til
150 gæster.

Blandt nytilmeldte biblioteker kan to kommuner
få AV-Pakken Udvidet til halv pris i hele 2013. Det
forudsættes, at de pågældende biblioteker deltager som ”rollemodel” og indgår i en aktiv dialog
med feedback på erfaringerne med udnyttelse af
AV-Pakkens muligheder.

AV-PAKKEN TIL
UDDANNELSESBIBLIOTEKER
AV-Pakken er udvidet fra at være et eksklusivt
tilbud til de danske folkebiblioteker til nu også
at omfatte uddannelsesbibliotekerne. Imens
folkebibliotekernes abonnement prissættes
efter kommunalt indbyggertal, opgøres uddannelsesbibliotekernes betaling i forhold til antal
besøgende.
Dette tilbud gælder også det danske mindretal
i Sydslesvig, hvor Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig har muligheden for at tegne abonnement. Ligeledes med en fakturering på
grundlag af besøgstal.

REKLAMEFILM
Via Bibzoom.dk er der adgang til danske
reklamefilm fra biografer og TV2. P.t. er
der mere end 50. 000 reklamefilm i basen.

KØB, PRIS OG ABONNEMENT

AV-Pakken formidles af Statsbiblioteket, som varetager salg, drift,
support og information. Abonnement tegnes af det kommunale biblioteksvæsen, eller af universitet, uddannelses- eller forskningsinstitution hvortil biblioteket hører. Abonnement løber frem til opsigelse.
Opsigelse kan ske til et årsskifte med én måneds varsel.
AV-Pakken kan købes i to forskellige abonnementer:

AV-PAKKEN UDVIDET

- 1,87 kr. pr. kommunal borger pr. år

AV-PAKKEN BASIS

- 1,47 kr. pr. kommunal borger pr. år
Prissætning af AV-Pakken baseres på det individuelle (kommunale)
biblioteksvæsens befolkningsgrundlag og dermed på antallet af
potentielle brugere. OBS: for universiteter, uddannelses- eller
forskningsinstitutioner fastsættes prisen i forhold til antal besøgende.
For køb og evt. yderligere information, kontakt support@bibzoom.dk

KO N TA K T O G S A L G
SUPPORT@BIBZOOM.DK
T L F. 8 9 4 6 2 1 1 4
VICTOR ALBECKS VEJ 1
8000 A A R H U S C

KØB HER!
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On demand visning af reklamefilm til brugerne indebærer, at brugerne kan få adgang til at se reklamefilm via Bibzoom.dk. Reklamefilmene streames fra en central server, således de kan afspilles individuelt af de enkelte borgere på disses computere. Aftalen omfatter
reklamefilm fra TV 2 samt biografreklamer.

"DET MED SMÅT"
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Bibliotekernes brug af
audiovisuelt materiale
FORMÅL, INDHOLD OG GENERELLE BESTEMMELSER:

Aftalens formål er at give Statsbiblioteket mulighed for at indgå AVaftaler med danske biblioteker omkring de rettigheder, der er omfattet af nærværende aftale.

1.

2.

OFFENTLIG VISNING AF ENKELTE DR TV-PROGRAMMER
TIDSFORSKUDT PÅ BIBLIOTEKET

Visning af DR tv-udsendelser på biblioteker indebærer, at bibliotekerne kan fremstille eksemplarer og vise tv-udsendelser fra DRs tvkanaler på skærme opstillet i bibliotekets fysiske lokaler på et andet
tidspunkt end udsendelsestidspunktet. Retten omfatter alene DRs
egenproducerede tv-udsendelser, hvor bibliotekerne har været aktivt
involveret i tilblivelsen af tv-udsendelsen ved fx at bidrage væsentligt
til udsendelsen eller stille lokaler til rådighed. Omfattet er således
ikke tilfælde, hvor alene ansatte på biblioteker eller andre personer
fra offentlige myndigheder med kompetence overfor bibliotekerne,
medvirker i interviewprogrammer (eksempelvis som deltagere i nyheds- eller andre aktualitetsprogrammer). Som eksempler på omfattede udsendelser kan nævnes "DR Ramasjang Live". Visningen skal
finde sted senest et år efter udsendelsestidspunktet. Eksemplarerne
må ikke anvendes til andre formål og må maksimalt opbevares 1 år
efter udsendelsestidspunktet. Rettighedshaverne kan ensidigt opsige
denne del af aftalen separat med varsel på to måneder. En sådan
opsigelse påvirker ikke aftalen i øvrigt, herunder det aftalte vederlag.

BAGGRUNDSMUSIK I BIBLIOTEKSRUMMET

Aftalen indebærer, at bibliotekerne i bibliotekets fysiske lokaler (inkl.
indgangsparti) kan spille musik (fra cd eller anden musikkilde). Dog
er lokaler/caféområder med salg af mad, snacks og drikkevarer (konsumsalg) ikke omfattet af aftalen. Aftalen omfatter fremførelsen af
musikken (og giver ikke ret til fx at fremstille eksemplarer af musikken).

ARRANGEMENTER MED MUSIK PÅ BIBLIOTEKER

Arrangementer med musik for et tilstedeværende publikum kan fx
være liveoptræden i mindre omfang (hvor optræden ikke har karakter af en koncert), børneunderholdning, musikalsk legestue, foredrag
og andet, hvori der indgår fremførelse af musik (mekanisk eller live).
Der må pr. arrangement være maksimalt 150 tilhørere og en maksimal billetindtægt på 10.000 kr.
Aftalen indebærer, at der i gennemsnit pr. biblioteksfilial årligt kan
afholdes op til 10 arrangementer.
Uanset begrænsningerne om max antal arrangementer er rettighedshaverne indforstået med, at dersom der sker en overskridelse af det
maksimale antal, kan dette ikke udløse en efterregning, men rettighedshaverne kan tage vederlaget op til drøftelse med virkning fra det
førstkommende år. Dersom rettighedshaverne ikke tager vederlaget
op til drøftelse, er dette uden præjudice for en ny aftale.

RAPPORTERING: Aftalen indebærer, at hvert enkelt bibliotek
årligt afleverer en rapportering af aktivitetsniveauet for så vidt angår
den konkrete musikanvendelse. Rapporteringen sker til Statsbiblioteket efter nærmere aftale.

OFFENTLIG VISNING AF TV PÅ KOMMUNALE KONTORER
OG PÅ FOLKEBIBLIOTEKER (FLOW-TV)

Aftalen om visning af tv på kommunale kontorer og på biblioteker
indebærer, at bibliotekerne i bibliotekets fysiske lokaler kan opstille
tv-skærme, der viser de omfattede tv-kanaler. Kommunerne kan
opstille tv-skærme på kommunale kontorer under samme vilkår,
som gælder for bibliotekerne, idet rettighedshaverne dog ensidigt
kan opsige denne del af aftalen separat med tre måneders varsel.
Der beregnes ikke særskilt vederlag for dette, indtil andet aftales.
Tv-kanaler til flow-tv i aftalen omfatter 10 kanaler: DR1, DR2, DR K,
DR Ramasjang, DR HD, DR Update, TV 2, TV 2 News, dk4 samt britiske
BBC World News og den amerikanske nyhedskanal CNN.
Visningen af tv-kanaler må ikke ske på en biograflignende måde,
ligesom der ikke må tages entre.

ON DEMAND STREAMING AF REKLAMEFILM TIL BORGERNES EGNE COMPUTERE
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KONCERTER PÅ BIBLIOTEKER

Koncerter på bibliotekerne omfatter liveoptræden med musik (inkl.
eventuel playback) på biblioteket for maksimalt 150 tilhørere pr.
koncert og en maksimal billetindtægt på 10.000 kr. pr. koncert.
Aftalen indebærer, at der i gennemsnit pr. biblioteksfilial årligt kan
afholdes op til fem koncerter.
Uanset begrænsningerne om max antal arrangementer er rettighedshaverne indforstået med, at dersom der sker en overskridelse af det
maksimale antal, kan dette ikke udløse en efterregning, men rettighedshaverne kan tage vederlaget op til drøftelse med virkning for det
førstkommende år. Dersom rettighedshaverne ikke tager vederlaget
op til drøftelse, er dette uden præjudice for en ny aftale.

FILMFOREVISNING

Den udvidede AV-pakke giver ret til at vise film for forsamlinger op til
100 personer på bibliotekerne. Der må ikke være entré eller egentlig
annoncering i aviser eller lignende, og der skal være tilknyttet et
foredrag, undervisning eller anden form for kundskabsformidling.
Aftalen omfatter ikke arrangementer, som arrangeres i samarbejde
med tredjemand (fx hvor biblioteker låner eller udlejer lokaler til
andre). De omfattede biblioteker opnår adgang til at benytte lydsiden
(musiksiden) i film omfattende alle typer af film (fx dokumentarfilm
og spillefilm) og uanset kilden for visninger af film for forsamlinger på
op til 100 personer på bibliotekerne.

RAPPORTERING: Aftalen indebærer, at hvert enkelt bibliotek
årligt afleverer en rapportering af aktivitetsniveauet for så vidt angår
den konkrete musikanvendelse. Rapporteringen sker til Statsbiblioteket efter nærmere aftale.
Generelle betingelser næste side. >>

GENERELT

AV-Aftalen er indgået mellem Statsbiblioteket og rettighedshaverne. Statsbiblioteket videreformidler og indgår herefter aftaler med
kommuner og uddannelsesinstitutioner. Kommunerne tilslutter sig
AV-Pakken for alle biblioteker, som henhører under dem.

BEGRÆNSNINGER OG RAPPORTERINGER:

Bibliotekerne har ikke ret til at fremstille eksemplarer eller til at
foranstalte tilgængeliggørelse på anden vis, end hvad der fremgår
af aftalen. Eksemplarer og tilgængeliggørelse skal altid være i en
forsvarlig teknisk kvalitet, og der må ikke foretages ændringer eller
tilføjelser.
AV-Pakken giver ikke ret til at vise film under "biograflignende"
forhold.
Der tages forbehold for, at av-materiale kan udgå af aftalen ved
rettighedshavernes meddelelse herom (både enkelte værker/tvudsendelser og kategorier af tv-udsendelser).
Der skal ske en årlig rapportering af aktivitetsniveauet efter nærmere aftale med Statsbiblioteket. Rapporteringen foretages af
hvert enkelt bibliotek til Statsbiblioteket.
Brug til forskning og undervisning er ikke omfattet af aftalen. Aftalen dækker Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne).

VEDERLAG:

Når en kommune har indgået aftale om AV-Pakken med Statsbiblioteket, opnår samtlige kommunens biblioteker derved de muligheder, der er omfattet af AV-Pakken. Bibliotekernes formidling af det
omfattede av-materiale etableres successivt, som det teknisk og
praktisk er muligt for det enkelte bibliotek.
Vederlaget betales af Statsbiblioteket til rettighedshaverne.
Det er en forudsætning for rettighedshaverne, at langt størstedelen
af kommunerne indenfor en kortere årrække indgår aftale med
Statsbiblioteket om AV-Pakken.

AFTALENS VARIGHED M.V.:

Aftalen om AV-Pakken mellem Statsbiblioteket og den enkelte kommune træder i kraft den 1. januar 2013 og fortsætter indtil aftalen
opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt og med mindst en måneds
varsel til den 1. januar.
Statsbiblioteket.
Januar 2013

