REFERAT FRA OVERCENTRALUDVALGSMØDE
14. september 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), Erik
Thorlund Jepsen (ETJ), May-Britt Diechmann (MBD), Else Refstrup (ER),
Erik Hofmeister (EHO) og Svend Larsen (SL)
Afbud fra: Gitte Smed (GS)
Referent: Vibeke Nielsen (VIN)
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra Det Kgl. Bibliotek v/Svend
4. Brugerundersøgelse 2018 i forbindelse med rammeaftalen v/Erik
5. Status på NL-opgaven og projekter 2018 v/Erik, herunder
a. Mediestream Folkebibliotek
b. Digital artikelservice - Guldknappen
c. Verdensbiblioteket
d. Fællesnordisk indkøbs- og formidlingsprojekt
e. Musikprojekt
6. Informationsudveksling
7. Eventuelt
8. Næste møde, herunder punkter til behandling

Ad 3. Nyt fra Det Kgl. Bibliotek
I regeringens finanslovsforslag er der afsat 63 mio. kr., der bl.a., skal styrke Det
Kgl. Biblioteks samarbejde med universiteterne og give bedre muligheder for at
stille viden til rådighed for forskning.
Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. universitetsbiblioteker, der skal aflevere
en rapport i starten af 2019 om, hvordan universitetsbibliotekssektoren kan se
ud i fremtiden herunder også DEFF.
KB kommer sandsynligvis til at drive AUB’s backoffice, der forhandles om en
aftale.
Der forhandles med 3 leverandører af nyt bibliotekssystem. Første
forhandlingsrunde er i gang, hvor tilbudsgiverne får feedback på deres tilbud,
som de vil indarbejde i et endeligt tilbud. Håndteringen af e-ressourcer vægtes

højt, og nationalt lånesamarbejde er også vigtigt. KB går efter en standard vare,
der skal kunne arbejde sammen med egne sidesystemer. Valget træffes i
oktober.
Digital bevaring diskuteres og f.eks. encyklopædiens fremtid overvejes. KB har
nogle opgaver mht. bevaring af danske klassiske værker f.eks. Kierkegaard.
KB arbejder med ny hjemmeside kb.dk, der bliver mere brugervenlig.
Vi skal i samarbejde i bibliotekssektoren finde ud af, hvordan vi fremadrettet
betjener ungdomsuddannelser.
Ad 4. Brugerundersøgelse 2018 i forbindelse med rammeaftalen
I henhold til rammeaftalen med Kulturministeriet gennemfører KB i efteråret
2018 en undersøgelse af folkebibliotekernes kendskab til og interesse for KB’s
tjenester og services herunder også arrangementer som f.eks. streaming af
Macrons besøg. KB har målsætning om at øge brugen af landsdækkende
services og blive mere synlig i hele Danmark. Undersøgelsen skal munde ud i
en handlingsplan for 2019.
Undersøgelsen gennemføres bl.a. i samarbejde med CB’erne, som har
orienteret lokale biblioteker. Undersøgelse udsendes ca. 1.10 til
bibliotekscheferne, og de sender videre til relevante medarbejdere.
Vi har udfordringer med at bibliotekarerne med den daglige kontakt til brugeren
ikke har kendskab til alle services og tjenester. En løsning kan være gentagne
kampagner. Webinarer er en anden oplagt løsning.
Pernille: Vi bør sætte os ned sammen CB’er og KB en gang om året for at
koordinere og aftale kampagner.
Kent: Vi bør lave tema-kampagner
Beslutninger:
CB’er og KB snakker sammen, når undersøgelsen resultater er klar, så det
bliver første møde om koordinering af tiltag.
KB sender info til May-Britt Diechmann, som kan udsendes i BCF nyhedsbrev.
Ad 5. Status på NL-opgaven og projekter 2018
a) Mediestream Folkebibliotek
Det går godt. 76 biblioteker er tilmeldt. Det koster 5 øre pr. borger.
b) Digital artikelservice – Guldknappen
93 biblioteker er tilmeldt. Guldknappen er et pilotprojekt, hvor 4
biblioteker (Ballerup, Aarhus, Esbjerg og København) har adgang til at
bestille artikler direkte fra bibliotekets cms. Forbruget forventes at vil
stige, når tjenesten bliver mere tilgængelig lokalt. En artikel koster
gennemsnitlig kr. 25,- for bibliotekerne. Afhængig af pilotprojektets
succes, skal der forhandles pris med Copydan Tekst & node.
c) Verdensbiblioteket + d) Fællesnordisk indkøbs- og formidlingsprojekt
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Det nordiske projekt slutter med udgangen af i år. Det giver god mening
at købe ind fælles. Der er fundet penge til driften af Verdensbiblioteket i
2019. Det undersøges om Nordisk Ministerråd vil give støtte i 2019, så
også Island og Finland kan komme med.
Vi ser meget gerne, at brugen af Verdensbiblioteket.dk øges.
Verdensbiblioteket skal supplere de fysiske samlinger. Vi har et
formidlingsprojekt med 7 projektbiblioteker, så vi forventer at brugen
øges.
Erik T.: Der er lavt kendskab blandt biblioteksansatte. Det er svært at
formidle digitale services til målgruppen. Det kræver lokale ildsjæle.
Kunne være interessant at lave kampagner til sprogskolerne. Relativ
godt udlån på fysiske materialer. Bydelsmødre virker godt som
ambassadører. Vurderingen er, at der skal gå minimum 6 måneder,
inden nyankomne kan benytte kommunale digitale tilbud. Fysiske
materialer giver meget goodwill.
May-Britt: Stevns har ikke længere fysiske materialer. Ansatte har
kendskab nu til Verdensbiblioteket.dk, men brugernes kompetence
niveau er for ringe. I takt med integrationen skal det nok komme.
Pernille: Kom med gode eks. på hvordan sitet kan bruges af
samarbejdspartnere.
Kent: Vi har lavet et fysisk center. Det skal blive et værested for
målgruppen. Der er et potentiale med sprogskoler, men det kræver en
indsats.
Herning og Stevn vil gerne kun have et digitalt tilbud til målgruppen,
mens Vordingborg og Odense gerne vil have en kombination af fysiske
og digitale materialer.
Der kommer nogle formidlingstiltag i efteråret.
e) Musikprojekt v / Kent
Er midt i forprojektet for en ny musikformidling. Moos-Bjerre kører
analysen, og designet er eksperimental metode, da brugerundersøgelser
ikke virker. Forprojektet kører frem til januar. Foruden analyse og
interview er der indsamlet info fra udlandet og lavet en
interessentanalyse. DR har selv henvendt sig, og vil gerne være med.
Det er slutbrugerorienteret.
Man kan evt. lave et KB projekt, hvor musik tilgængeliggøres via
forskellige platforme. Konklusioner og resultater præsenteres på BCF’s
årsmøde. Det vil også blive diskuteret i DDB, da DDB har finansieret
forprojektet.
Ad 6. Informationsudveksling
Pernille: DBC er på forsøgsbasis gået med til at katalogisere på baggrund af
printfiler. Der er fokus på børneområdet, og Herning har rigtig mange projekter
med læsning m.m.
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Kent: Det er stadig ikke muligt at trække statistik fra bibliotekssystemet, men det
bliver der kigget på.
Biblioteket er skrevet ind i byens vækststrategi, hvilket er en styrkelse.
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Erik T.: Vi har i mange år taget for let på bibliotekernes infrastruktur, men det får
efterhånden større bevågenhed. Det er chefernes ansvar.
Else: KB’s Kontaktdag var i 2018 med flere temaer for almindelige
biblioteksansatte. Der var mange nye deltagere. Den nye struktur fungerede
godt og vil blive gentaget i 2019.
Kent: Odense er i forhandlinger om at drive musikkonservatoriets bibliotek, og
den store jazz-samling vil blive overdraget.
SDU har gennem nogle år indsamlet statistik om de studerende. Det var meget
tydeligt, at de specialestuderende, der brugte biblioteket meget fik de høje
karakterer. Godt med evidens.
Svend: Generelt ønsker KB ikke at være et gymnasiebibliotek. De skal bruge
folkebibliotekerne.
Erik H. Ungdommens Røde Kors har opgivet at drive Lektier Online.
Kent: Overbygningsprojekterne overgår mere og mere til CB’erne fra Slots- og
Kulturstyrelsen. Nationaloverbygningspulje er nedlagt. Projekterne skal i højere
grad laves sammen. Det kommende indsats område er Digital transformation.
Ad 7. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
Ad 8. Næste møde, herunder punkter til behandling
Punkter til behandling på næste møde: Ungdomsuddannelser, Musikprojektet,
DBC, DEFF, DDB, brugerundersøgelse, handlingsplan
Næste møde holdes i Kbh. i uge 10

19. september 2018
Vibeke Nielsen

Til
Danmarks Biblioteksforening
Bibliotekschefforeningen
Bibliotekarforbundet
11. oktober 2018
aofdk@aof.dk
Åbent brev til folkebibliotekerne
Bibliotekerne foreslår i øjeblikket, at Kulturministeren ændrer bibliotekernes formål og får udvidet
deres rammer for at drive biblioteker, så de udover at stille vidensmaterialer til rådighed også
tilbyder læringsaktiviteter, som normalt tilbydes i regi af aftenskolerne.
Men kære biblioteker, dette har I allerede mulighed for ved at samarbejde med jeres lokale
aftenskoler. Dansk Biblioteksforening og DFS (Dansk Folkeoplysningssamråd) har indgået en
samarbejdsaftale om netop det. Som aftalen siger, så har aftenskolerne og bibliotekerne et fælles
mål om at skabe mere vidende, sociale og tillidsfulde borgere, som kan afkode deres omverden og
træffe oplyste valg for derigennem at styrke den demokratiske deltagelse og medborgerskabet. Det
er et mål, som aftenskolerne meget gerne vil bidrage til. Og det kan vi som oplysningsforbund gøre,
ved at fylde biblioteksrammerne ud med spændende læringsaktiviteter efter borgernes ønsker og
behov. I har rammerne og biblioteksbrugerne, vi har underviserne og kursisterne. Sammen kunne
vi give borgerne rigtigt mange gode læringstilbud rundt omkring i kommunerne.
Aftenskolerne og bibliotekerne samarbejder allerede mange steder om debatter og foredrag. Dette
samarbejde kunne udbygges til mange andre aktiviteter. Vi ville også stå stærkere i understøttelsen
af større samfundsopgaver, som vi fx på hver vores måde har løftet den nationale
digitaliseringsopgave. Det kunne fx være:
 Sundhedsindsatsen, hvor bibliotekerne formidler viden og aftenskolerne formidler
praktisk læring om sund mad, motion mv.
 Inklusion og nærdemokrati, hvor biblioteket kunne danne rammerne for
borgerhøringer, politiske debatter, valgmøder mv.
 Digital dannelse, viden og læring om it-sikkerhed, kildekritik mv.
 Integration af vores nydanske borgere, kulturelt og uddannelsesmæssigt
 Almene færdigheder: Læse-, regne- og sprogkompetencer mv.
Samarbejdet kunne også handle om et andet og mere specialiseret område som
ordblindeundervisning og litteraturvejledning samt vejledning om it-hjælpemidler til ordblinde
borgere Her kunne bibliotekerne også sætte plads til rådighed for borgerne uden for åbningstiden,
hvor aftenskolerne normalt har åbent. Partnerskabet kunne også handle om samskabelse af nye
aktiviteter, hvor aftenskolerne tager over, der hvor bibliotekerne giver slip: Fx strikkeundervisning
efter et forfatterforedrag osv.. Der er uanede muligheder. Aftenskolerne står klar til at understøtte
bibliotekerne med aktiviteter til det fysiske rum, så vi styrker de lokale fællesskaber, der hvor
mennesker i forvejen mødes. Det ville være godt både for fremtidens biblioteker og fremtidens
folkeoplysning.
Vi ser frem til at høre fra jer ift. det videre arbejde, hvor vi kan understøtte hinanden.
Med venlig hilsen
AOF Danmark
John Meinert Jacobsen, direktør

KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket
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Bibliotekschefforeningens årsmøde 2019
Indstilling
Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen
• Drøfter det faglige indhold med henblik på at beslutte, hvem
der kan facilitere workshops på dag 1 og 2 og følge op på
resultaterne efterfølgende
• Drøfter og kommer med forslag til eventuel underholdning
torsdag aften

Sagsnr.
2018-0290324
Dokumentnr.
2018-0290324-1
Sagsbehandler
Rie Bojer Kooistra

Baggrund
Bibliotekschefforeningens årsmøde finder sted i Vejle på Munkebjerg
hotel d. 7.-8. februar 2019. Det faglige program planlægges af en
arbejdsgruppe bestående af:
• May-Britt Deichmann, Stevns bibliotekerne
• Henrik Schou Zacho, Holstebro biblioteker
• Jakob Heide Petersen, Københavns biblioteker
Indhold
Temaet for årsmødet 2019 er: Hvad er vi fælles om? Arbejdsgruppen
har udarbejdet udkast til program og har taget kontakt til
undervisningsminister Merete Riisager, kulturminister Mette Bock
samt en række faglige oplægsholdere. Det fremgår af programmet jf.
bilag 1, hvilke aftaler, der er bekræftet på nuværende tidspunkt.
Overordnet har arbejdsgruppen haft fokus på, at der på årsmødet er
god tid til at tale sammen i workshops, og at årsmødet munder ud i en
proces, hvor der gives håndslag på konkrete nationale tiltag.
Workshops og proces
Der er planlagt to workshops, som er fordelt på årsmødets to dage.
Dag 1: Workshoppen på dag 1 omhandler faglige fællesskaber.
Arbejdsgruppen har drøftet en proces, hvor bibliotekscheferne
præsenteres for diverse prædefinerede emner/kerneområder, og
dernæst drøfter, hvilke emner, de mener, skal prioriteres på nationalt
niveau. Bibliotekscheferne opdeles indledningsvist i forskellige spor
og lytter til TED talks (oplæg på 15 min), der beskriver og advokerer
for et givent emne. Derefter samles bibliotekscheferne i grupper på
tværs af emnerne og drøfter, hvilke emner der egner sig særligt godt
til at danne udgangspunkt for en fælles national indsats.
Der er på nuværende tidspunkt 5 faglige spor. Arbejdsgruppen har
kontaktet nedenstående biblioteker samt tænketanken Fremtidens
biblioteker med henblik på et bidrag i form af en TED talk til den

Bibliotekssamarbejde
Krystalgade 15
1172 København K
EAN nummer
5798009780249

faglige workshop. Vi afventer tilbagemelding fra Lyngby-Tårbæk
bibliotekerne. De øvrige har meldt positivt tilbage på forespørgslen.
Faglige spor:
•
•
•
•
•

Læsning v. Lotte Dyrbye Hviid el. Lisbet Vestergaard,
Fremtidens biblioteker
Skolesamarbejde v. Vibeke Steen, Gribskov biblioteker
DDB og eReolen.dk v. Jakob Heide Petersen, Københavns
biblioteker
TEMA-samarbejde v. Kirsten Boelt, Aalborg biblioteker
Formidlingsstrategi v. xx, Lyngby-Tårbæk bibliotekerne

Dag 2: På dag 2 er der fokus på ledelse og bibliotekscheferne
præsenteres bl.a. for ledelseskommissionens anbefalinger. I den
efterfølgende workshop vil bibliotekscheferne selv arbejde med at
udforme deres eget ledelsesgrundlag på baggrund af det materiale, der
er udgivet sammen med ledelseskommissionens anbefalinger. Det skal
bemærkes, at Gentofte netop har gennemført en lignende workshop
for chefer og ledere i Region Hovedstaden, så arbejdsgruppen vil
planlægge en anden vinkel på arbejdet.
Arbejdsgruppen har samtidigt drøftet, om centralbibliotekerne, eller
eventuelt et af centralbibliotekerne, ville stå for facilitering af de to
workshops, og at resultaterne fra workshoppen på dag 1 kunne
forankres i centralbiblioteksregi og munde ud i konkrete indsatser på
nationalt niveau.
Underholdning torsdag aften
Der har tidligere år været planlagt underholdning i forbindelse med
festmiddagen. Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt der skal være
underholdning torsdag aften.
Proces
Arbejdsgruppen arbejder videre på programmet og planlægningen af
indholdet. Invitation til årsmødet og foreløbigt program forventes
udsendt til bibliotekschefer og inviterede senest d. 7. december 2018.
Bilag
Bilag 1: Udkast til program
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Hvad er vi fælles om?
PROGRAM FOR BCF årsmøde 2019
Vi er et fælles biblioteksvæsen, der driver biblioteker på mange forskellige måder – både fagligt og
ledelsesmæssigt. Og det er der mange gode grunde til. På Bibliotekspolitisk topmøde i foråret 2018
stillede kulturministeren os dog en opgave: Find ud af, hvad I vil og kom tilbage til mig med det. Hun
ville have en samlet tilbagemelding fra bibliotekerne. På Kulturmødet i Mors fik hun overrakt en gave
fra Bibliotekschefforeningen i form af en bog med eksempler på, hvordan bibliotekerne griber
oplysningsrollen an i det 21. århundrede.
På dette årsmøde vil vi gerne fortsætte den bevægelse og tage skridtet videre. Vi vil gerne have jeres
input til, hvad vi kan give håndslag på at arbejde videre med – sammen. Vi har de senere år talt
meget om kerneopgave og udformningen af fremtidens folkebibliotek. Måske er tiden kommet til at
vise borgere og politikere det i praksis gennem en række fælles indsatser. Vi bruger derfor torsdag
eftermiddag til at tale sammen om, hvilke kerneområder, der har potentiale til nationale
samarbejder. Ambitionen er, at jeres input skal indgå i en proces, der munder ud i konkrete, fælles
indsatser på nationalt niveau.
På dag 2 anskuer vi fællesskabet fra en anden vinkel. Det fælles er nemlig også noget, vi gør
forskelligt. Vi er fx fælles om at lede landets biblioteker, og selvom vi udøver ledelse på mange
forskellige måder, har vi alle erfaringer med at arbejde i en kommunal virkelighed, hvor lokale behov
ikke nødvendigvis går hånd i hånd med udviklingen af det samlede biblioteksvæsen i Danmark. Vi
zoomer derfor ind på ledelsesrollen og taler med hinanden om, hvordan man kan skrive sit eget
ledelsesgrundlag.
Til at føre os gennem programmet har vi fhv. direktør for Styrelsen for Biblioteks og Medier, Jens
Thorhauge, som om nogen ved, hvad det vil sige at arbejde for det fælles biblioteksvæsen.
Vi glæder os!

TORSDAG D. 7. FEBRUAR
Kl. 15.15
Velkomst v. formand Pia Henriette Friis
Kl. 15:30

Undervisningsminister Merete Riisager
En af det ting alle biblioteker har til fælles er samarbejdet med daginstitutioner og
skoler om sprogtilegnelse og læsning. Med den seneste lovændring i folkeskoleloven,
der har åbnet op for fælles ledelse af integrerede folkebiblioteker og pædagogiske
læringscentre, er der taget endnu et skridt mod et mere forpligtende samarbejde
mellem biblioteker og skoler. Undervisningsministeren giver sit bud på potentialer ved
et styrket samarbejde.

Kl. 15:50

Spørgsmål til ministeren

Kl. 16.05

TED talks – Hvad er vi fælles om?
Eftermiddagen er helliget inspirationsoplæg og gruppearbejde. Her skal vi spore os ind
på, hvilke kerneområder, der særligt kandiderer til at indgå i mulige nationale
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samarbejder på tværs af bibliotekerne fremover. Der er lagt meget vægt på
gruppearbejde og alle kommer til at overvære én af følgende TED-talks til inspiration
for arbejdet i grupperne:
•
•
•
•
•

Læsning v. Lotte Dyrbye Hviid el. Lisbet Vestergaard, Fremtidens Biblioteker
(bekræftet)
Skolesamarbejde v. Vibeke Steen, Gribskov Biblioteker (bekræftet)
DDB og eReolen.dk v. Jakob Heide Petersen, Københavns biblioteker
(bekræftet)
TEMA-samarbejde v. Kirsten Boelt, Aalborg biblioteker (bekræftet)
Formidlingsstrategi v. xx, Lyngby-Tårbæk bibliotekerne (afventer)

Kl. 18.00

Vi afslutter dagens program med en status på gruppearbejdet og med at give håndslag
på det videre arbejde.

Kl. 19.00

Velkomstdrink, middag og fest

FREDAG D. 8. FEBRUAR
Kl. 9.00
Morgensang
Kl. 9.10

Inspirationsoplæg v. Pelle Guldborg Hansen om adfærdsledelse (bekræftet)
Pelle Guldborg Hansen er en af verdens ledende forskere i adfærdsforskning og nudgeteori. I sit oplæg stiller skarpt på de mange finurlige faktorer, der ikke burde betyde
noget for vores adfærd i princippet, men gør det i praksis. Og hvorfor man som leder
er nødt til at tage det alvorligt.

Kl. 10.00

PAUSE

Kl. 10.15

Ledelseskommissionens anbefalinger v. (afventer)
De fleste bibliotekschefer kender udfordringen i at balancere lokalpolitiske behov og
nationale ambitioner. Fælles for os alle er, at vi bliver nødt til at forholde os til, hvad
det vil sige at være bibliotekschef i år 2019. Med afsæt i ledelseskommissionens
arbejde, giver xx sit bud på, hvad der er vigtigt. Efterfølgende arbejder vi i
formiddagens workshop med at danne vores eget ledelsesgrundlag.

Kl. 12.00

Kulturminister Mette Bock og formand for KLs Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon
Sebbelin
Mette Bock og Leon Sebbelin fortæller om resultaterne fra efterårets borgerdebat, og
hvordan de spiller ind i forårets drøftelser om bibliotekernes fremtid.

Kl. 12.30

Afrunding ved formanden, frokost og afrejse
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Bibliotekerne på Kulturmødet 2018
Budget
Indtægter
Bibliotekarforbundet

10.000,00

Bibliotekschefforeningen

10.000,00

Bibliotekerne i Region Nordjylland

15.000,00

Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midtjylland

15.000,00

I alt

50.000,00

Underskudsgaranti Danmarks Biblioteksforening

50.000,00

I alt

100.000, 00

Regnskab:
Sekretariat hos Aalborg Bibliotekerne
Leje af telt
Leje af paller samt transport til og fra
Telt – indkøb til indretning
Sofasamtaler - transport til Frederik Hansen/OK Monkey
OSUMA (Bibliotek og bobler, reception Ordkraft Skriveskole)
ALBUS/Dan Ræder
Forplejning til teltværter, samtaledeltagere, teltgæster
Markedsføring = annonce i program, annonce på web juli/aug
Fotograf Lars Horn
Journalist/Anders Taylor
Merchandise tatoveringer
Hjerter og flag til give-aways
Kørsel af tatovørstol Herning
Skilt – erstatning til Herning
Samtale – Kan man danne et barn med kultur?
Leje af scene
Moderator Geeti Amiri

4.000
7.000

I alt

100.098

Aalborg d. 6.11. 2018/Vita Andersen

15.000
20.000
5.470
6.000
3.026
2.572
5.000
2.787
10.500
3.923
5.000
5.570
350
1.400
2.500

