REFERAT FRA OVERCENTRALUDVALGSMØDE
11. maj 2017 kl. 10.30-14.00 i mødelokale 3 på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus

Deltagere: Pernille Schaltz (PS), Mette Høxbro (MH), Tine Vind (TV), Erik
Hofmeister (EHO) og Svend Larsen (SL)
Afbud fra: Kent Skov Andreasen (KSA), Lars Bornæs (LB)
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Det Kgl. Bibliotek v/Svend
4. Strategiproces på Det Kgl. Bibliotek v/Svend
5. Status på OC-opgaven og projekter 2017 v/Erik, herunder
a. Mediestream Folkebibliotek
b. Projekt Mere digital litteraturforsyning
c. Verdensbiblioteket
d. Fællesnordisk indkøbs- og formidlingsprojekt
e. Musikprojekt
f. Lektier Online
6. Digital overbygning – status ved Pernille/Erik m.fl.
7. Betjening af uddannelsessteder
8. Kommissorium for Overcentraludvalget
9. Informationsudveksling
10. Eventuelt
11. Næste møde, herunder punkter til behandling

Ad 3. Det Kgl. Bibliotek
Forhandlinger med AUB starter i uge 20. AUL er på plads, men det er ikke
fastlagt om fusionen bliver 1.7 2017 eller 1.1 2018. Rigsarkivet skal ind på den
sorte diamant med fælles læsesal og nogle arbejdspladser. De vil stadig have
flest arbejdspladser på Kalvebod Brygge.
Ad 4. Strategiproces på Det Kgl. Bibliotek
Strategiprocessen skal fører frem til en ny rammeaftale gældende fra 2018.
Ønsket er bl.a. fælles digitale løsninger, optimering af processer og øget
synlighed af Det Kgl. Bibliotek og dets ydelser i hele landet. Der er tale om
transformation, hvor den nuværende linje køres videre med nogle nye
muligheder.

Ad 5. Status på OC-opgaven og projekter 2017
Materialeforsyning til folkebibliotekerne for årets første 4 måneder følger det
kendte mønster, der er en svag stigning af BCI-depotlån til sektoren. BCI er
flyttet fra Christianshavn til Slotsholmen. På DB’s årsmøde optrådte det Kgl.
Bibliotek med sit nye logo og som en fælles enhed med synliggørelse af
produkter og ydelser fra både Aarhus og i København.
a: Mediestream for folkebiblioteker starter 1.9 2017. Tjenesten indeholder
aviser i første omgang og det koster et bibliotek 5 øre pr borger pr år at bruge
ydelsen, der giver elektronisk adgang til avisen på biblioteket.
b: Projekt Mere digital litteraturforsyning følger tidsplanen. Er i gang med at
indsamle data vedr. forespørgsler på digital faglitteratur, der ikke kan
effektueres af folkebibliotekerne, samt indsamling data om OA på
universiteterne. Der er lavet en undersøgelse blandt fagbiblioteker i Region
Midt, hvor det mest interessante resultat er, at personalet vurderer at
kendskabet til folkebibliotekerne digitale ressourcer er lille blandt de
studerende. Personalets erfaring er, at formidling fungerer bedst, når det indgår
i undervisning. Det vil indgå i efterårets kampagne.
c + d: Verdensbiblioteket er i gang med en kampagne pt. Det nordiske projekt
er efter en træg start kommet op i omdrejninger, som indebærer, at der bliver
lavet en klon på svensk og norsk af verdensbiblioteket og udviklet en e-reader
til platformen så det bliver muligt at læse e-bøger, Derudover bliver der købt ind
på forskellige sprog til platformen.
e: Der arbejdes på at kvalificere en ansøgning for musikprojektet via en
yderligere undersøgelse. Det er Odense Centralbibliotek som er tovholder, og
de hoster også fremadrettet Bibzoom. Det Kgl. Bibliotek ser gerne, at der
kommer kulturarv i en kommende løsning.
f: Lektier Online er overdraget til Ungdommens Røde Kors. De har en
forretningsmodel, som de forventer kan køre fremadrettet.
Ad 6. Digital overbygning
Status ved Pernille og Erik: Baggrunden for dialogen er et CB- kommissorium,
hvor Det Kgl. Bibliotek er nævnt. Der er to spor: formidling/koordinering og
indhold. Det Kgl. Bibliotek deltager nu i Ambassadørnetværket, og der er dialog
om deltagelse i DDB faggruppe for indkøb. Det Kgl. Bibliotek kan bidrage med
Digital artikelservice, Mediestream Folkebibliotek og andet kulturarv. Det Kgl.
Bibliotek har fremsendt oplæg til forskellige betalingsmodeller for Digital
artikelservice til Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet Mere digital
litteraturforsyning kan vise om der er nogle ukendte behov og adgang til mere
kulturarv fra Det Kgl. Bibliotek vil være spændende. Det kunne være godt med
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et samarbejde, hvor man får lavet en oversigt over mulighederne. Stort punkt til
næste møde, hvor Pernille og Erik forbereder oplæg.
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Ad 7. Betjening af uddannelsessteder
Både forskning- og folkebiblioteker oplever en øget efterspørgsel fra studerende
på ungdomsuddannelser. Slots- og kulturstyrelsen vil nedsætte en
arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. folkebiblioteker ved Mette og Lars, Anne
Birgitte formand for gymnasieskolerne og DDB. Det handler om kortlægning og
koncepter der kan rulles ud national. Tine er tovholder, og vil orientere Tine
Jørgensen fra Bibliotekarforbundet. Behandles igen på næste møde.
Ad 8. Kommissorium for Overcentraludvalget
Der er lavet en opdatering af det gældende kommissorium. Det blev godkendt.
Ad 9. Informationsudveksling
Pernille: Der er snak om i sektoren om udgifter til Copydan, herunder at skaffe
et overblik over hvor meget folkebibliotekerne betaler til Copydan. Det kan være
svært f.eks. hvad betaler Infomedia, som bibliotekerne betaler indirekte. Vigtigt
at få kommunerne inddraget, hvor det skal rykke noget. Pernille laver en
miniundersøgelse i Herning. Mette tager den med til BCF. Punktet tages op på
næste møde i november.
Erik: Kombit lover at e-depot-klienten bliver implementeret i Cicero senest til
oktober. Der kommer en nyhed ud om det. Fint også at få meldt ud at Det Kgl.
Bibliotek gemmer alle noder og cd'er.
Pernille: Der kommer snart nyt om online grunduddannelse i biblioteksdidaktik.
Det bliver en 1-årig uddannelse.
Tine: Slots- og Kulturstyrelsen har fået højskoleopgaven ind i Tines enhed, og
der er fulgt 2 årsværk med. Passer godt sammen med folkeoplysning. Der skal
afleveres notat i juni om, hvordan folkeuniversiteterne skal se ud fremadrettet.
Ad 10. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet
Ad 11. Næste møde, herunder punkter til behandling
Næste møde afholdes i november. Punkterne bibliotekernes betaling til
Copydan, Digital overbygning med oplæg af Pernille og Erik samt betjening af
uddannelsessteder skal behandles på næste møde.

Vibeke Nielsen
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