Noter fra workshop 4 - Licenser til ungdomsuddannelsesinstitutioner
Spørgsmål og diskussionspunkter fra de to workshops.
Forhandles der kun med udenlandske forlag?
- Nej, men der vil være fokus på at tilbyde licenser til mere materiale på dansk, som efterspørges meget.
Der betales flere gange for den samme licens i en kommune. Hvad gør I? (Fredericia)
- UNGLI har tæt dialog med DDB omkring problemstillingen.
Folkebibliotekerne oplever at ungdomsuddannelserne nedlægger biblioteker pga. omprioriteringsbidraget. Det
kan derfor være en udfordring for folkebibliotekerne at formidle de licenser, som eleverne har adgang til. Det
er vigtigt, at udbrede kendskabet til licenserne. (Sønderborg)
- KB samarbejder med relevante interesseorganisationer; DG, DEG, Danske SOSU-skoler og Danske HF og
VUC’er om de services og licenser, der tilbydes gennem UNGLI.
Hvem er kontaktpersonerne på ungdomsuddannelserne?
- Via Ungdomsuddannelsernes licensudvalg UNGLU er dialogen med ledelseslaget. Repræsentanter er
udpeget af de respektive interesseorganisationer. Kontakten fra UNGLI direkte til institutioner, der tegner
licens går gennem den eller de aftalekontaktpersoner, institutionen selv har udpeget. Disse variere meget, kan
være bibliotekar, IT-medarbejder, skolesekretær, underviser, vice-rektor eller rektor.
Det er vigtig at der bliver taget hensyn til forskellige kommunale tilbud. Det er oplagt at folkebibliotekerne
formidler licenserne. Kan folkebibliotekerne få ”kigge-adgang” til licenserne eller information om, hvad
licenserne indeholder via faktaark? (Frederiksberg)
- Det er en meget aktuelt problemstilling, som KB vil arbejde videre med
Der er mange forskellige løsninger på betjening af ungdomsuddannelserne, så det er meget vigtig med
gennemsigtighed. (Nyborg – sagt ifm. UNGLI-listen)
Hvad indeholder en aftale? (Silkeborg)
- relevante brugsrettigheder (f.eks. ret til at kopiere materiale ind i fysiske og elektroniske kompendier,
forpligtelser for forlagene til at levere forskellige support og services, f.eks. gratis prøveadgang, statistik
m.m.)
Hvilke baser kan UNGLI tilbyde? (Kbh.)
- Det vil blive formidlet, når forhandlingerne er afsluttet
Hvordan skal bibliotekerne bruge UNGLI-listen? Hvordan formidles licenserne, når folkebibliotekerne ikke
har adgang? (Silkeborg)
- Meget aktuelt problemstilling, som også blev rejst i første workshop. Det er noget KB vil arbejde videre
med.
Fælles pres på forlag sammen med DDB er godt. Hvad med licenser fra DBC? (Kbh.)
- Det er svært at lave centrale forhandlinger med aktører som DBC, der allerede har godt fat i markedet og
foretrækker at formidle sine tilbud direkte til institutionerne. Men forslaget er noteret.
Dee opfordres til at intensivere samarbejdet med DDB, og have et højt ambitionsniveau! (Silkeborg)

