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på Statsbiblioteket, Århus
Deltagere: Lars Bornæs (LB), Kent Skov Andreasen (KSA), Pernille Schaltz (PS), John Larsen (JLA),
Flemming Munch (FM) og Svend Larsen (SL)

DAGSORDEN:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Status for SB’s kontraktproces v/SL
4. Status på SB’s overbygningsservices v/ FM
5. Status på projekter v/ SB
a. Bibzoom
b. Lektier Online
c. Digital artikellevering
d. ….
6. Lektier Online - Diskussion med kant v/FM
7. Status på DDB v/SL
8. Informationsudveksling
9. Eventuelt
10. Næste møde, herunder punkter til behandling

REFERAT:
Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Status på SB’s kontraktproces og på DDB(punkt 7)
Der blev afholdt møde med kulturministeriet vedr. den nye rammeaftale, hvor Kulturstyrelsen var
repræsenteret ved Tine Wind i fredags. Der er ikke så meget nyt i kontraktprocessen. Der blev bl.a.
snakket DDB og digitalisering. Den nye rammeaftale er mindre konkret og giver gode muligheder
for at navigere efter behov.
PS: hvad tænker SB i forhold til digital overbygning?
FM: Digital overbygning for folkebibliotekerne er vel dårligt nok defineret – tror der er mange
forskellige opfattelser af, hvad det er. DDB er vel under omstændigheder et element, og SB samt en
række andre institutioner har relevante materialer og services.
KSA: der er behov for at snakke indhold og ikke kun digital infrastruktur.
LB: den analoge overbygning har fungeret fint, så hvad gør vi i den digitale tidsalder. Problemet er
at tilgængeligheden er blevet ringere. Det var muligt at skaffe alle analoge materialer, hvis man
vidste de fandtes. I den digitale tidsalder kan man finde materialet, men kan ikke få adgang til det.
Man skal forstå de digitale problemstillinger.

SL: ingen tvivl om at SB har en rolle i den digitale overbygning. Spørgsmålet er måske nærmere
hvad CB’ernes rolle er i forhold til overbygning for folkebibliotekerne.
FM: et naturligt sted er nok at starte med at lave et notat med definition og kortlægning af, hvad
digital overbygning er.
PS: det vil være interessant at skabe et overblik over, hvad de forskellige aktører kan levere af
indhold til den digitale overbygning.
LB: der er nedskæringer på bibliotekerne, så det er vigtigt at finde modeller, som man har råd til. Vi
skal træffe nogle skarpe valg og leve efter dem.
SL: SB opfatter bl.a. Bibzoom og Digital Artikelservice som elementer i en digital overbygning,
hvor forretningsmodellen for Bibzoom også vil blive brugt for andre SB services.
LB: man får nogle gange fornemmelsen af at DDB, CB’erne og SB ikke taler sammen om indhold i
overbygningsservices. Hvor er det forum, hvor man snakker sammen? Det er vigtigt at tage
udgangspunkt i brugerens behov!
JLA: vi skal også huske den 3. faktor KL. Der mangler en tænketank, der kommer med visioner.
PS tager initiativ til et møde for CB’erne og SB, når CB’ernes rammeaftale er på plads.

4. Status på SB’s overbygningsservices
FM gav status for de forskellige overbygningsservices, der er vedhæftet referatet.
Det er svært at se nedgang i brugen af de analoge materialer. Der har dog var et fald i
tidsskriftskopi, da servicen blev mindre synlig efter opdateringen af bibliotek.dk. Det er nu løst
tilfredsstillende.

5. Status på projekter
Bibzoom:
Der kommer ny løsning 1. januar 2015. De sidste elementer forventes forhandlet på plads til
overgangen til streaming i januar og et nyt leverandør setup. Budgetestimatet bliver lidt større end i
2014. Det er vigtigt, at der ikke bliver et leverancestop. Der kommer et nyt CMS, der bliver drupal
eller drupal lignende og open source.
Redaktionen publicerer på et meget flot niveau af artikler, anmeldelser, guides m.v.. Der arbejdes
på et samarbejde med den lokale avis i Silkeborg, og der er også kontakt til det lokale medie i
Herning om et samarbejde. Vi har også fået en henvendelse om landsdækkende samarbejde fra et
meget stort mediehus.
BiblioteksCenter for Integrations materialer på World udskilles og bliver 100 % streaming, men vil
formentligt også kunne tilgås via Bibzoom-Musik. Der er ved at blive etableret et nordisk
samarbejde om materialeindkøb, katalogisering og publisering via Bibzoom World.
”Skip-knappen” på Bibzoom Radio ventes at blive mulig igen i 2015 efter nye forhandlinger, så det
bliver muligt at springe et nummer over.

Lektier Online:
Der er mange kommuner, der er interesseret i Lektier Online. I Odense kan det blive en løftestang
for samarbejde på tværs for de ældste klasser i folkeskolen. IT systemet er i udbud med deadline
den 13. oktober. Der kommer løbende spørgsmål om niveau og åbningstid. Det vil blive justeret
efter behov.
FM gav status for Lektier Online, der er vedhæftet referatet.
Der er interesse for at lave følgeforskning på Lektier Online.
Lektier Online Basis fremtid er lidt usikkert. SB får besked ultimo oktober vedr. SATS pulje
ansøgningen. (efterskrift – Bevilling for perioden 2015-2017 er nu givet)
I fremtiden kan platformen måske også udvikles til f.eks. Læsekredse og Online Besøgsven
(projektmodning er i gang)
Det er vigtig med de rigtige partnerskaber. Der er i 2014 indgået et spændende partnerskab med
DesignIT.
LB: hvem hjælper bibliotekschefen med at lave mulige scenarier, som man kan præsentere for
skolechefen? Det skal gøres klart på temadagen den 18. november.
FM: Statsbiblioteket hjælper gerne.
Digital Artikelservice:
Der er ved at blive lavet et produktblad. Folkebibliotekerne er inviteret til workshop den 29.
oktober. SB har ret til at producere digitale artikler fra trykte tidsskrifter efter en måneds karens fra
alle danske tidsskrifter, der ikke findes i en netversion. Det vil blive en abonnement-service.
KSA: det skal ind i bibliotekernes lokale univers.
FM: Der etableres en formidlingsplatform i et åbent CMS, hvorfra materiale kan hentes af
medlemsbiblioteker
PS: problem at det altid er de samme biblioteker, der leverer til formidlingsprojekter.
Ad 6. Lektier Online - Diskussion med kant
Punktet blev taget under punkt 5.
Ad 8. Informationsudveksling
Der var ikke noget til punktet.
Ad 9. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
Ad 10. Næste møde, herunder punkter til behandling
Næste møde afholdes i marts 2015. Der udsendes en doodle med referatet.
Vibeke Nielsen
31.10.2014

