REFERAT FRA OVERCENTRALUDVALGSMØDE
2. februar 2018 kl. 10.30-14.00 i mødelokale 2
på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus, Victor Albecks Vej 1, Aarhus
Deltagere: Kent Skov Andreasen (KSA), Pernille Schaltz (PS), Lars
Bornæs (LB), Erik Hofmeister (EHO), Svend Larsen (SL) og Vibeke Nielsen
(referent)
Afbud fra: Mette Høxbro (MH) og Tine Vind (TV)
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Det Kgl. Bibliotek, herunder strategiproces v/Svend
4. Brugerundersøgelse 2018 v/Erik
5. Status på OC-opgaven og projekter 2017 v/Erik, herunder
a. Mediestream Folkebibliotek
b. Digital artikelservice - Guldknappen
c. Projekt Mere digital litteraturforsyning
d. Verdensbiblioteket
e. Fællesnordisk indkøbs- og formidlingsprojekt
f. Musikprojekt
6. Digital overbygning – oplæg ved Pernille og Erik
7. Betjening af uddannelsessteder
8. Informationsudveksling
9. Eventuelt
10. Næste møde, herunder punkter til behandling

Ad 3. Det Kgl. Bibliotek
Der blev lavet aftale med Aalborg Universitets Bibliotek i december 2017. Der er
indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for 2018 og 2019 med en række
konkrete indsatsområder og rammemål. KB snakker med DR om at formidle
deres arkiv til hele Danmarks befolkning. KB har desuden fokus på at nå de
fastsatte sparemål.
KB er i gang med et udbud for nyt bibliotekssystem. Planen er at det skal
implementeres Q1 2019. AUL er overgået til KB 1. januar 2018.

Ad 4. Brugerundersøgelse 2018
KB skal i henhold til den nye rammeaftale øge kendskabet til og brug af
bibliotekets nationale servicetilbud, og det omfatter både fysiske og digitale
materialer og kulturarrangementer Det første skridt i dette arbejde er at
gennemføre en brugerundersøgelse blandt folkebibliotekerne med henblik på at
afdække kendskab til og interesse for de forskellige serviceydelser. KB vil starte
på DB’s årsmøde i Herning. CB’erne vil gerne hjælpe og sparre. Det er vigtigt at
bibliotekernes ledelser sikre, at de bliver de rigtige medarbejder, der
deltager/besvarer i undersøgelsen.
BCF har lavet en undersøgelse, hvor det viste sig at lederne ikke følte sig klædt
på til digitale services.
Erik udsender forslag til Pernille, der udsender til de øvrige CB’er.
Ad 5. Status på OC-opgaven og projekter 2017
a: Mediestream for folkebiblioteker
74 biblioteker abonnerer på tjenesten og det dækker 4,5 mio. borgere.
b: Digital artikelservise
91 biblioteker abonnerer på tjenesten og det dækker 5,6 mio. borgere. Der er
lavet en aftale om at deltage i et pilotprojekt med Ballerup Bibliotekerne, hvor de
kan få direkte adgang til bestilling hos KB uden om Bibliotek.dk. Løsningen skal
vurderes efter 1 år.
Bibliotekerne vil gerne have, at det lokale biblioteks navn står på følgesedlen.
Det skrives pt. i mailen direkte til brugeren på Hovedbiblioteket i Aarhus:
”Digitale artikler er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Aarhus
Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket.”
c: Mere digital litteraturforsyning
Projektet er afsluttet. Mere end 1600 har gennemført Lær Amok forløbet.
d: Verdensbiblioteket
KB har fået godt kr. 1 mio. fra udviklingspuljen til projektet ”Verdensbiblioteket –
det digitale i det lokale”. Det er et formidlingsprojekt, der starter 1. maj. Der skal
udvikles koncepter og metoder til formidling, som også kan bruges i andre
sammenhænge. Stor interesse blandt folkebiblioteker for at deltage i projektet.
e: Fællesnordisk indkøbs- og formidlingsprojekt
Verdensbiblioteket er valgt som fællesnordisk platform, og projektet indebærer,
at der ud over film og musik også kommer e-bøger og lydbøger på sitet. KB har
i projektets første faser trukket det store læs, og vi har signaleret at vi
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fremadrettet ikke kan bidrage på tilsvarende niveau på grund af andre projekter.
Oplagt at eReolen og Verdensbiblioteket samarbejder.
Der var på mødet enighed om, at det vil være spændende at høre, hvor meget
bibliotekerne udlåner af depoterne fra BiblioteksCenter for Integration.
f: Musikprojekt
Kent: En kreds af biblioteker (med Odense Bibliotekerne som projektejer) har
udarbejdet en ansøgning til DDB med henblik på at gennemføre en analyse af
behovet, så borgernes ønsker/behov på musikområdet dokumenteres.
Undersøgelsesprojektet er med en række forbehold indstillet til godkendelse af
DDB koordinationsgruppe.
Overordnet set er musikken som kultur så stort, at det også skal være på
biblioteket. Analysen skal gennemføres i 2018. Afhængig af analysen kommer
der et 2 årigt projekt til konceptudvikling til ca. 4-6 mio.
Odense Bibliotekerne får kr. 200.000 til drift af en redaktion, der producerer
artikler/formidling og vedligeholdelse af kontakter til festivaler m.m.
Lars: Det er ikke overbevisende, hvordan musikken formidles på bibliotekerne.
Er det formidling eller leverancer, som bibliotekerne skal levere? Der er jo gået
2 år siden Bibzoom, og musikken bliver droslet ned. Der er behov for en hurtig
afklaring.
Pernille: Det bliver svært, at få et nationalt tilbud med leverancer sparket i gang
igen.
Kent: Det er selvfølgelig op til det lokale bibliotek, men vi har en forpligtelse i
biblioteksloven.
Svend: Det er med i rammeaftalen, at KB skal indsamle musik. Der udgives ikke
så mange cd’er, så KB får ikke musikken via pligtaflevering.
Ad 6. Digital overbygning
Pernille og Erik gennemgik og kommenterede det vedlagte bilagsnotat. En del
af idéerne i bilaget er realiseret. Udviklingssporet er, at vi fortsat skal udvikle
samarbejde og koordination mellem aktørerne og arbejde på at øge digitalt
indhold. KB’ rammemål om at øge kendskab til og brug af bibliotekets digitale
samlinger falder fint i forlængelse af dette. Resultater fra brugerundersøgelse
kan også være udgangspunkt for projekter m.v.
.
Pernille: Bibliotekerne har brug for leverancer frem for formidling.
Ambassadørnetværket kan bruges i denne sammenhæng, også til fremtidige
projekter.
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Lars: vil godt inspireres til et forløb, men kan ikke bruge for ’ready-made’
formidling, da der altid er lokal tilpasning.
Næste skridt er samarbejdet om KB’s rammemål, og fortsat dialog. På
baggrund af input fra KB samler Pernille op og sender ud til CB’erne.
Ad 7. Betjening af uddannelsessteder
Erik formidlede besked fra Tine: ” Vi er gået i gang med at sondere de
forskellige tiltag på dette felt, men vi er ikke nået så langt. Det er dog et område,
hvor vi arbejder videre. Vi har været i dialog med nogle biblioteker om det.”
Pernille: Der skal laves en undersøgelse af ungdomsuddannelserne i 2018.
Svend: For KB er folkebibliotekerne kontaktpunktet til ungdomsuddannelserne.
Der kommer en afklaring om DEFF’s indkøb af licenser i 2018 og KB’s rolle.
Der er perspektiver i det.
Ad 8. Informationsudveksling
Der var enighed om, at det bliver spændende at følge udviklingen med DBC,
DEFF og DDB.
Interessant hvad der sker på BCF mødet i uge 6 mht. en ny bibliotekslov. Vigtigt
at analysearbejdet til loven tager afsæt i den lokale virkelighed.

Ad 9. Eventuelt
Lars forventer, at dette var hans sidste møde, og at en ny repræsentant fra BCF
vil deltage på næste møde.
Ad 10. Næste møde, herunder punkter til behandling
Næste møde holdes i september 2018.

Vibeke Nielsen
13. februar 2018
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