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REFERAT FRA OVERCENTRALUDVALGSMØDE
8. juni 2016 kl. 9.30-13.00 i mødelokale 3 på Statsbiblioteket, Aarhus
Deltagere: Kent Skov Andreasen (KSA), Lars Bornæs (LB), Pernille Schaltz (PS),
Mette Høxbro (MH), Jonna Holmgaard Larsen (JHL), Erik Hofmeister (EHO) og Svend
Larsen (SL)
Afbud fra: Tine Vind (Jonna Holmgaard Larsen er stedfortræder)
Referent: Vibeke Nielsen
Beslutningsreferat
Ad. 3 Status på projekter
a) Bibliotekernes musikformidling
Der er udsendt et spørgeskema, der skal give input til det videre arbejde. Forslag
til projekt om bibliotekernes musikformidling kommer til efteråret. Der
samarbejdes med Slots- og Kulturstyrelsens tiltag indenfor musikområdet.
b) Fællesnordisk projekt vedr. indvandrerlitteratur
Der er bevilliget 3 mio. kr. fra Nordisk Ministerråd. Projektet skal undersøge
muligheder for fælles indkøb af e-bøger, katalogisering og formidling. I
Danmark vil materialerne blive tilgængelige på Verdensbiblioteket.dk.
Der afholdes en SBCI temadag den 16. juni på Statsbiblioteket i Aarhus. Slotsog Kulturstyrelsen, BL og Statsbiblioteket afholder sammen en konference den
27. september i København. Der er pt. 47 tilmeldte, og programmet
offentliggøres i juni.
SBCI har opdateret hjemmesiden. Der er lavet en startpakke, hvor det er muligt
at se tilbuddene til sproglige minoriteter, som folkebibliotekerne kan benytte sig.
PS: Hvad sker der mht. integrationsarbejdet rundt omkring i landet?
JHL: Det burde være nemt at finde ud af. EHO har i maj deltaget i et møde om
emnet arrangeret af Bibliotekarforbundet og Tænketanken Fremtidens
Biblioteker, og der er et opfølgende møde 28/6 med deltagelse af Slots- og
Kulturstyrelsen, SB, Biblioteksforeningen, Tænketanken, Bibliotekarforbundet
og Bibliotekschefforeningen.

c) www.verdensbiblioteket.dk
Der var spørgsmål til, hvorfor login er nødvendigt? Personer i flygtningelejre
kan ikke få adgang, hvilket er et problem. EHO undersøger om, der er mulige
løsninger på problemet.
d) Projekt om Digital litteraturforsyning
64 folkebiblioteker har svaret på det udsendte spørgeskema, som suppleres af
interviews med 10 biblioteker. De foreløbige resultater viser, at der er behov for
en bedre formidling af muligheder for digital faglitteratur. Resultaterne bliver
publiceret efter sommerferien.
Det er blev klart i løbet af projektet, at det vil være en fordel, at Statsbiblioteket
deltager i Ambassadørnetværket, så der lettere kan deles information med
folkebibliotekerne.
Statsbiblioteket undersøger om det er muligt, at lave et projekt med kopier fra ebøger. Gymnasieelever kunne være en god målgruppe til et evt. kommende
projekt.
e) Digital artikelservice
Det er gået godt med at få servicen solgt i 2016. Der arbejdes på at afklare den
fremtidige betalingsmodel. JHL: Slots- og Kulturstyrelsen vil gerne se, hvem der
ikke er med. EHO undersøger og sender oplysningerne.
Ad 4. Centralbibliotekernes nye kontrakter – herunder udredning af digital
overbygning
Centralbibliotekerne skal skabe overskuelighed mht. den digitale materialeoverbygning
gennem kortlægning af aktører, koordinering, kompetenceudvikling, struktur og
konkrete projekter. Centralbibliotekerne skal have en uddybende snak med Slots- og
Kulturstyrelsen i oktober, hvorefter de kontakter Statsbiblioteket, så samarbejde,
prioritering og roller kan afklares.
Hovedopgaven for centralbibliotekerne er stadig forsyningen af fysiske materialer, men
de vil gerne satse mere på digitale materialer. Der arbejdes på reel digital overbygning,
og der var enighed bordet rundt, at det ikke skal vente til 2019.
Ad 5. Digital overbygning
Statsbiblioteket har nogle eksisterende services, som vi kan bidrage med til den digitale
overbygning for folkebibliotekerne, bl.a. Digital artikelservice, Verdenbiblioteket.dk og
Mediestream. Statsbiblioteket har formuleret arbejdet med den digitale overbygning ind
i bibliotekets sigtepunkter for udviklingen af overcentralfunktionen, og indgår gerne i
samarbejder herom.
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Ad 6. Informationsudveksling
Finansministeriet har ønsket en analyse af pligtaflevering. Der er ønske om at
digitalisere pligtafleveringen, hvilket vil have betydning for udlånet til folkebiblioteker
pga. rettigheder.
Hvordan opbevares udenlandske noder? Der kan være risiko for at noderne forsvinder
ved kassation. Statsbiblioteket har en bredere opbevaring af cd'er end af udenlandske
noder. SL: Det er umiddelbart Det Kongelige Biblioteks opgave, men hvis ingen andre
gør det, så vil vi opbevare udenlandske noder. KSA retter en forespørgsel til Det
Kongelige Bibliotek.
Ad 7. Eventuelt
DF i Odense har sendt forespørgsel på hvor stor andel af bibliotekernes budget, der går
til sproglige minoriteter.
JHL: Slots- og Kulturstyrelsen er glad for at deltage i Overcentraludvalget. Det er meget
informativt og nyttigt at deltage.
Ad 8. Næste møde
Næste møde holdes i november med mødestart kl. 10. Vibeke udsender en doodle efter
sommerferien.

14. juni 2016
Vibeke Nielsen
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