19. maj 2006

REFERAT FRA OVERCENTRALUDVALGSMØDE
17. maj 2006 på Statsbiblioteket, Århus
Til stede:
Lone Gladbo (LG) (Gentofte), Jørgen Bartholdy (JB) (Skanderborg), Morten Fogh (MF) (Herning),
Bente Kristoffersen (BK) (Brønderslev), Svend Larsen (SL) (SB), Flemming Munch, (FM) (SB), Arne
Sørensen (AS) (SB), Birte Christensen-Dalsgaard (BCD) (SB), Eva Fønss-Jørgensen (EFJ) (SB).
Afbud:
Annette Brøchner Lindgaard (ABL) (Esbjerg), Lene Byrialsen (LBy) (Odense), Jytte Risager (JR) (Ringe)

1. Velkomst
Svend Larsen bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

3. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. februar 2006
Ingen bemærkninger. Fremover vil referat fra sidste møde blive udsendt sammen med dagsorden.

4. Opfølgning på referatet fra mødet den 10. februar 2006
4.a. Brugerscenarier vedr. ”Publicering” v/Birte Christensen-Dalsgaard
Deltagere fra SB er BCD og ny projektleder Karen Williams. Oplægget blev præsenteret. Der blev bedt
om flere eksempler, så det tydeligere fremgår, hvad der gør det mere funktionelt og brugervenlig. Kommuner og statslige institutioner skal dækkes ind af projektet, hvor det f.eks. kan være en søgefunktion til
KL og statens portal. Konklusionen på diskussionen blev, at Birte bearbejder papiret sammen med Lone.
Desuden skrives der et papir mere, der knytter sig an til bevaring. Der tages kontakt til KL og Biblioteksstyrelsen. Lone præsenterer forslaget i Gentofte. Udvalget holdes orienteret via e-mail, så det ikke
behøver at vente til næste møde.
4.b. Status E-kopi v/Arne Sørensen
Der tages ikke betaling for kopier til biblioteker. Det er de private brugere, der skal betale for kopier i
fysisk form, mens det er gratis at modtage en elektronisk levering af materialer. 45 % kan leveres elektronisk, så der er et stort potentiale i den indgåede Copy-dan aftale. E-kopi starter den første tirsdag i
september.
4.c. Status for bogforside projektet v/ Arne Sørensen
Siden sidst har der været en dialog med Biblioteksstyrelsen om en fælles udvikling. En aftale med Copydan blev umiddelbart umuliggjort af: 1) bogomslag skulle gengives 100 % 2) Kunstneren skulle registreres. Nu lyder aftalen, at det tilstræbes, at kunstneren registreres og bogomslaget skal gengives så fuldstændig som muligt. Der er endnu ingen tidsplan, og finansiering skal afklares med Biblioteksstyrelsen.
Der var enighed om, at det er noget, der ses frem til på folkebibliotekerne. Punktet tages op på næste
møde.
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4.d. Kørselsordning v/ Flemming Munch
Det er nu aftalt, at materiale afleveret via den nye E-depot ordning kan transporteres med kørselsordningen. Den eksisterende aftale med vognmanden udvides og Biblioteksstyrelsen og Statsbiblioteket deles
om udgifterne til de forventede ca. 8000 monografier om året. Kørselsordningen starter, når E-depotet
starter.

5. SB resultatkontrakt/strategi 2010 – Drøftelse af oplæg v/ Svend Larsen
Der var enighed om de første 6 punkter i Statsbibliotekets oplæg til strategi 2007-2010 for OCfunktionen. Punkter a-j blev drøftet for, at klarlægge udvalgets forventninger til Statsbiblioteket.
a) Licenser
Folkebibliotekerne ønsker den bedste og billigste fremadrettede løsning. Det blev diskuteret, hvordan
man skal identificere de interessante databaser, og hvordan skal det formidles.
Det blev foreslået, at Statsbiblioteket laver statistik, da folkebibliotekerne ikke kan dokumentere brugen
af elektroniske artikler. Det er vigtigt, at vide hvordan licenser bruges og sælges, så den rigtige strategi
kan udvikles og relevante databaser udvælges. Der var enighed om, at man skal undgå monopoldannelse
på området.
b) Adgangskontrolsystemer
Der er en hel del jura involveret i aftalerne om at købe licenser til brugergrupper. Målet er, at hele verden organiseres, så forlagene kan presses. Der var enighed om vigtigheden af, at Statsbiblioteket deltager i projekt DK-AAI, hvor man har en central rolle.
c) Udvikling og drift af netbiblioteker
Det er en god ide at etablere et centralt forum, hvor man kan dele værktøjer og dermed standarder, ligesom helpdesk funktion kan være oplagt, men ét centralt driftscenter bør undgås. Et af problemerne med
hidtidige netbiblioteker har nok været, at man ikke har sorteret det fra, der ikke virker. Det er også meget
forskelligt, hvad svarene fra diverse netbiblioteker koster fra under kr. 1,- for litteratursiden til kr. 230,for et svar fra biblioteksvagten
d) Synliggørelse og langtidsbevaring af lokal digital information
Punktet er behandlet tidligere.
e) Digitalisering
Kulturministeriet har foreslået en stor udredning af national digitalisering, men Finansministeriet er tilbageholdende med at igangsætte udredningen, da det er meget dyrt. I det nye medieforlig er der afsat en
mindre andel til digitalisering af DRs arkiver. Essensen er: Hvad kan øge brugen af digitale ressourcer?
Digitalisering er kun interessant, hvis det har et formål. Statsbiblioteket er i gang med at digitalisere de
mest skrøbelige materialer f.eks. musik, så det er sikret for eftertiden. Digitalisering uden søgemuligheder er ikke umiddelbart interessant. DR, Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, Statens Arkiver og
Statens Museum for Kunst arbejder sammen om en fælles national kulturarvsportal.
f) Fremskudt betjening
Statsbiblioteket vil sammen med blandt andet Århus Kommunes Biblioteker udvikle og afprøve koncepter for fremskudt biblioteksbetjening via et pilotprojekt i det nye studenterhus på Århus Havn (biblioteket kommer til kunderne). BS har accepteret at bidrage til finansiering, og DEFF søges nu om de resterende midler.
g) ABM-samarbejde
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Der laves forskellige tiltag lokalt ude i kommunerne, men det er ikke et prioriteret område for Statsbiblioteket.
h) Fremtidens fjernlån
Statsbiblioteket vil deltage aktivt i processen med automatisering af fjernlån. Målet er bl.a. at optimere
og trimme SB´s service, effektivitet og kvalitet vedr. varetagelse af de 5-10 % af fjernlånene, der ikke
vurderes at kunne gennemføres automatisk.
i) Magasinautomatisering og effektivisering
For et pligtopbevaringsbibliotek er magasinplads et evigt dilemma. SB arbejder på at danne sig et overblik over muligheder for automatisering, men udfordringen er ikke generel for folkebibliotekerne. Etablering af et egentligt videncenter prioriteres derfor lavt.
j) Videncenter vedrørende biblioteksprojekter og best practise
Forslaget er at sikre en proces til generering af en oversigt over projekter, projektmagere, evalueringer
m.v. fra bibliotekssektoren således, at de samme projekter ikke udvikles flere gange. Vurderingen i folkebibliotekerne er, at det nødvendige overblik allerede er tilstede. Opgaven prioriteres derfor lavt.

6. Status v/ AS
6.a. Netmusik
Der har været stabil drift siden ibrugtagning af et nyt system i marts, og der har været en markant stigning i antal downloads.
Meget tyder nu på, at de fastsatte mål for 2006 vedr. stærkt øget katalog, portabilitet og øget lånetid nås.
Da der har været forsinkelser i projektet, så er bibliotekernes betalingstidspunkt udskudt til 1. september
2007. Trackprisen bliver sat op, men der bliver ingen ekstra regning til folkebibliotekerne.
6.b. E-depot
Var på mødedatoen under test i Vejle med et ret positivt resultat.
Efterfølgende er testen afsluttet med et ’go’ – Start 1. juni 2006.
6.c. Bogudbud
Statsbiblioteket er gået sammen med Det Kongelige Biblioteket i et EU-udbud omkring udenlandsk materialer. Alle danske forskningsbibliotekerne er inviteret til at deltage. Projektet kan eventuelt omfatte et
samarbejde omkring poster til Danbib. Tilsammen har Statsbiblioteket og Det Kongelige Biblioteket ca.
30 mio. kr. til indkøb.

7. Status ved Birte Christensen-Dalsgaard
Der er blevet udleveret et papir på mødet.
a) Planets – EU projekt: Handler om beskrivelse af formater og digital langtidsbevaring. Udarbejdelse af oversigt over, hvad der kan bevares, samt hvad digital bevaring koster.
b) DPE: Handler om hvad har andre gjort? Anbefale best practise og skabe opmærksomhed på problemer.

8. Status v/ Flemming Munch
8.a. BiblioteksCenter for Integration & Etnisk Biblioteksudvalg
• Første møde i Etnisk Biblioteksudvalg er afholdt med et positivt resultat, og udvalget arbejder
også imellem møderne.
• Tilbyder nu lyndepoter med udelukkende nyt materiale på en række sprog. 5 måneder ude samt 1
måned til logistik til næste bib. Næsten 60% af hele kapaciteten blev bestilt på den første uge
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•
•
•
•

Eksperimentarium for projektet, der gennemføres i samarbejde med Odense og Biblioteksskolen,
kører efter tidsplanen (studietur til New York medio juni 06)
Der arbejdes på etablering af projekt til konceptualisering og bred udrulning af lektiehjælp. Projektet sker i samarbejde med BS og Integrationsministeriet
Der arbejdes på etablering af projekt vedr. ’Multimedier til understøttelse af bibliotekernes integrationsindsats’ Arbejdet planlægges bl.a. sammen med BS
Der er ikke fundet nye lokaler i København endnu.

8.b. Status for biblioteksbesøg
Statsbiblioteket har fået en rigtig god modtagelse på folkebibliotekerne – Tak for det. Der er i de første
to måneder gennemført 9 besøg, og vi får både ris, ros og ideer med hjem. I den kommende periode fortsætter vi med at besøge 3-4 biblioteker pr. måned (dog undtaget sommerferieperioden). Det er nu en
vigtig opgave for SB at følge op på dialogen.

9. Depotbiblioteket v/ Flemming Munch
Det går generelt godt med oprydning i Depotbiblioteket i Ballerup. Det er dog fortsat en udfordring at nå
det ambitiøst ansatte normtal pr. måned (ca. 21.000 eksemplarer), men man er startet med de sværeste
først, så produktiviteten ventes at stige senere i forløbet, så tidsfristen kan overholdes.

10. Overcentraludvalgets kommissorium - drøftelse v/ Eva FønssJørgensen
2. version af kommissoriet blev vedtaget og godkendt uden ændringer.

11. Kontaktmødet den 18. maj 2006 – Program
Der er 130 tilmeldte til kontaktmødet – Enighed om, at det er et spændende program.

12. Informationsudveksling
LG meddelte, at ”Mit bibliotek” afleverer script til alle leverandører af bibliotekssystemer, og håber på
at det integreres. Projektet ophører 31. december 2006, men gruppen fortsætter nok med innovativ
ideudvikling.

13. Eventuelt
Intet til punktet.

14. Næste møde
Næste møde bliver i november 2006. Invitationen sendes snart.
ViN
24. maj 2006
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