1. december 2008

REFERAT FRA OVERCENTRALUDVALGSMØDE
27. november 2008
på Statsbiblioteket, Århus
Deltagere: Annette Lindgaard (AL), Lars Bornæs (LB), Morten Fogh (MF), Eva FønssJørgensen, Flemming Munch og Svend Larsen
Afbud fra: Pernille Schaltz (PS), Lone Gladbo (LG), Britta Bitsch (BB), Jens Lauridsen
(JL) og Arne Sørensen (AS)
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af og opfølgning på referatet fra mødet den 29. maj 2008
4. Nyt medlem til Etnisk Biblioteksudvalg / FM
5. Status på SB’s overbygningsservices v/ FM
6. Status Netmusik v/ FM
7. Status på den justerede depotbiblioteksfunktion v/ FM
8. Status på overbygnings projekter v/ SB
9. Brugerundersøgelse v/ FM
10. Infomedia v/ EFJ
11. Informationsudveksling
12. Eventuelt
13. Næste møde, herunder punkter til behandling

STATE AND UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITETSPARKEN
DK-8000 AARHUS C DENMARK

JYSKE BANK 8109 100483-8
CVR/SE: 1010 0682

TEL. +45 8946 2022
FAX +45 8946 2220 ADMINISTRATION
E-MAIL sb@statsbiblioteket.dk

Referat:
Ad 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 3 Godkendelse af og opfølgning på referatet fra mødet den 29. maj 2008
AL ønskede opfølgning på punkt 6 i referatet under punkt 11 på dagsordenen.
Ad 4 Nyt medlem til Etnisk Biblioteksudvalg
Det blev vedtaget, at Poul Høst Pedersen erstatter Hella Hostrup i Etnisk Biblioteksudvalg.
Ad 5 Status på SB’s overbygningsservices
Antallet af materialer, der hentes i magasinerne, ligger højt. Udlånet til folkebibliotekerne er
steget med 10 % i år, og udgør nu ca. 60 % af Statsbibliotekets samlede udlån. Antallet af
tidsskriftsbestillinger og fjernlånsbestillinger er stabilt. Efterspørgslen på avismikrofilm er
stærkt stigende. Behov for Netmusik support er faldende. TDC’s lancering af Play i april
betød et fald i download på Netmusikken, men siden er kurven igen stigende. Brugen af
noder er også stigende. På hjemmesiden ’For Biblioteker’ er der ca. 8.000 brugere hver
måned. Antal af besøg på SBCI’s hjemmeside er svagt stigende. Der er stigende brug af
FINFO’s hjemmeside siden lanceringen. Intensionen med FINFO er at tilbyde et rigtigt web
2.0 produkt (sociale teknologier, hvor vi leverer skallen og brugerne indholdet). Skallen er på
plads og indholdet bygges stille op.
Ad 6 Status Netmusik
Graferne for brugen af Netmusikken er fine, men har dog tabt momentum i forhold til 2007.
Kvotehåndtering og betaling er ikke hensigtsmæssigt i den nuværende form. Der bliver
arbejdet på en ny forretningsmodel til ikrafttrædelse 1. april 2009. Forretningsmodellen, der
bliver en solidarisk flatrate model, skal flytte fokus fra restriktioner til mersalg.
Betalingsprincippet bliver, at bibliotekerne betaler pr. borger i kommunerne. Det bliver
samlet set ca. 20 % dyrere, men der bliver til gengæld mulighed for et meget større antal
download, og dermed stærkt faldende stk. priser. Modellen skal kunne køre uden tilskud,
men der arbejdes bl.a. på at sikre midler fra Styrelsen for biblioteker og medier til at støtte
op om overgangsfasen. Lydbøger og film bliver også tilbudt fra 1. april 2009. Der forhandles
nye kontrakter lige nu. Efter styregruppemødet i Netmusik den 8. december, planlægges
den nye forretningsmodel lanceret overfor folkebibliotekerne på en række infomøder i
januar/februar. Der vil også blive udsendt en del information via ’For Biblioteker’
Der vil blive etableret en videreførelse af de eksisterende 2008 vilkår for 1. kvartal 2009,
dette vil også blive udmeldt via ’For Biblioteker’
Ad 7 Status på den justerede depotbiblioteksfunktion
Depotfunktionen betragtes ikke længere som en service der fremadrettet skal være fast
punkt på dagsordenen, medmindre der ændres på optagelseskriterierne.
Ad 8 Status på overbygnings projekter
’Andre har lånt’ var afleveret til DBC, hvor det ’gik i stå’. Servicen er nu tilbage hos
Statsbiblioteket.
FINFO er gået i drift.
Projektet med de fysiske lektiercaféer er startet på det sidste år. Det går meget godt, og der
er nu etableret ca. 70 lektiecaféer. Der ventes i 2009 særlig fokus på skolebiblioteker og
udvidelse af eksisterende basis caféer.
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Online lektiecaféer startede 1. juni. På et pressemøde den 5. november med
integrationsminister Birthe Rønn Hornbech og kulturminister Carina Christensen blev
pilotprojektet officielt åbnet. Projektet skal gerne udvikles til at skabe ny service og aktivitet
på bibliotekerne. Pilotprojektet evalueres efter uge 6 i 2009.
Statsbiblioteket har som aftalt udarbejdet en brochure, hvor man kan læse om de tilbudte
nationale overbygningsservices i 2009 og 2010 – Der var ros fra udvalget
Ad 9 Brugerundersøgelse vedr. overbygningsservices blandt folkebiblioteker
Undersøgelsen udsendes i uge 49. Undersøgelsen tager udgangspunkt i at afdække,
hvorvidt de eksisterende services er tilstrækkeligt kendt og hensigtsmæssigt udnyttet.
Resultaterne planlægges præsenteret på næste møde i maj 2009.
Ad 10 Infomedia
Avisbibliotek Danmark kommer til at bestå af 10 landsdækkende og 11 regionale aviser fra
deres fødsel. Det bliver 11 millioner sider, hvilket anslås at koste ca. 58 mio. kr. Projektet
skal finansieres af penge fra staten, fonde og de deltagende aviser. Kulturministeriet har
tilkendegivet, at de gerne vil støtte projektet. Det starter i 2009 og forventes at tage 3-4 år.
Aviser fra før 1900 bliver gratis, mens aviser efter 1900 vil indgå i Infomedias abonnement.
Den statslige støtte skal bekræftes inden fonde søges om tilskud til projektet.
Statsbiblioteket varetager opgaven med avisernes langtids opbevaring. Projektet vil betyde
mere dansk materiale på internettet. Digitalisering vil blive udbudt til eksterne partnere.
Ad 11 Informationsudveksling
Biblioteksrådet har nedsat et udvalg, der skal se på koordinering af folke- og
forskningsbibliotekers indkøb. Forskningsbibliotekerne oplever et stigende træk på deres
samlinger. Udvalget skal se på om der kan peges på områder, hvor der købes for få
materialer. Er der mønstre emnemæssigt i bestillingerne? Er det relevant at
folkebibliotekerne kobler sig på forskningsbibliotekerne indkøb af udenlandske materialer?
Hvordan kan folkebibliotekerne få adgang til forskningsbibliotekerne licensmaterialer?
Arbejdsgruppen afleverer rapport til Biblioteksrådet i marts 2009.
Dansk google projekt skal synliggøre dansk faglitteratur på internettet.
Esbjerg ophører pr. 1. januar 2009 med at være Centralbibliotek, så Annette Lindgaard
udtræder af Overcentraludvalget. Esbjerg har testet Arena.
CB'
erne ønsker fremover kun at være repræsenteret af 2 personer i OC-udvalget, og det vil
fremover være Lone Knakkergaard, bibliotekschef i Vejle og Morten Fogh, bibliotekschef i
Herning.
Silkeborg Bibliotek og Statsbiblioteket har arbejdet hårdt med Summa, der er et alternativ
søgeinterface og et godt tilbud til folkebibliotekerne. Silkeborg Bibliotek vil i 2009 arbejde
med mobilplatforme.
Herning Bibliotekerne bruger ressourcer på at være klar til den nye rolle som centralbibliotek
den 1. januar 2009.
Statsbiblioteket skal have afklaret hvor snittet i den statslige centralisering af IT kommer til
at ligge. Det afklares i januar 2009. Tonny Skovgård Jensen er ansat pr. 1. januar 2009 som
chefkonsulent for strategisk forretningsudvikling.
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Ad 12 Eventuelt
Københavns Biblioteker, Århus Kommunes Biblioteker og DBC vil lave ’Ting’ sammen.
Projektet består bl.a. af en fælles databrønd.
Ad 13 Næste møde, herunder punkter til behandling
Næste møde bliver i maj 2009.
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