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Nye medier i biblioteksrummet - biblioteker og rettighedshavere indgår aftale om øget adgang til tv og musik
At biblioteket er andet og mere end bøger, er efterhånden slået godt fast. Nu bliver der også mulighed for at høre musik
samt se og låne tv-programmer, når man besøger sit lokale bibliotek.
En ny aftale mellem Copydan AVU-medier, KODA, Gramex og Statsbiblioteket sikrer bibliotekerne og en række andre
oﬀentlige institutioner øget adgang til at vise tv, spille musik, holde koncerter samt udlåne reklamefilm digitalt - uden at
skulle betale afgift pr. gang.
Udvikling af biblioteksrummet
”Det er Statsbibliotekets opgave at bistå folkebibliotekerne og med indgåelsen af denne av-aftale, imødekommer vi et
længe næret ønske. Vi anser aftalen med rettighedshaverne for utrolig vigtig for udvikling af det moderne bibliotek, både
i forhold til det fysiske rum og via nettet,” siger Flemming Munch, områdedirektør, Statsbiblioteket.
Bibliotekerne får med aftalen mulighed for at tilbyde et mere diﬀerentieret tilbud for publikum. De kan vise nyhedsudsendelser via såkaldt flow-tv, bruge baggrundsmusik i udvalgte dele af biblioteket og holde events, koncerter, temadage
og andre arrangementer med musikindhold.
Direktør Jens Thorhauge, Styrelsen for Bibliotek og Medier, er glad for at aftalen er kommet i stand: ”Tendensen er, at
flere og flere kommer på biblioteket for at bruge det til andet end hjemlån af bøger, og den nye aftale betyder, at bibliotekerne kan tilbyde brugerne et endnu mere levende og inspirerende biblioteksrum.”
Stigende interesse
Brugen af audiovisuelle medier er steget kraftigt over de senere år, og interessen for i større omfang at kunne anvende
ophavsretligt beskyttede værker er dermed steget. Rettighedshaverne og Statsbiblioteket har løbende samarbejdet for at
øge borgernes adgang - både på biblioteker men i vist omfang også på brugernes egne computere.
”Rettighedshaverne er meget glade for at kunne bidrage til, at folkebibliotekerne fremover får bedre mulighed for at
udnytte de nye teknologiske muligheder. Det enkelte bibliotek får mulighed for at skabe et dynamisk rum, der imødekommer borgernes interesser i dagens Danmark,” udtaler Jacob Hedebrink, direktør for Copydan AVU-medier.
”Den største landvinding ved denne aftale er, at det er lykkedes at pulje en meget stor mængde rettigheder i en enkelt
aftale. Sådanne bredere og mere generelle aftaler skaber langt bedre muligheder for at få øget brugen af musik og
andet audiovisuelt indhold,” siger Martin Gormsen, vicedirektør i KODA.
”Gramex glæder sig over, at også bibliotekerne ser musikken, som noget der skaber miljø og god stemning. Det er glædeligt, at bibliotekerne i disse år arbejder målrettet på at udvikle deres rolle som kulturformidlere,” siger Lene Rauch,
markedschef i Gramex.
Fakta
Med aftalen sikres betaling til rettighedshaverne, og prisen vil blive under 1,50 kr. pr. borger i 2011, hvis kommunerne
vælger at koble sig på aftalen. Aftalen forventes at være af mindst seks års varighed.
Det er nu Statsbibliotekets opgave at formidle ’av-pakken’ til de danske kommuner, og dette vil ske allerede fra denne
måned. Ambitionen er, at mange folkebiblioteker fra årsskiftet skal kunne drage nytte af aftalen.
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