Referat af Bibliotekschefforeningens bestyrelsesmøde den 27. Juni
2014 kl. 10.00-15.00 på Odsherred Bibliotek
Deltagere: Mogens Vestergaard (MV), John Larsen (JL), Britta, Bitsch (BB), Jakob Heide (JH)
Afbud: Bente Nielsen (BN), Pernille Schaltz (PS)
1.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2.
Økonomi.
Fortsat tilfredsstillende økonomi.
3.
Medlemsmøder efterår 2014.
30. oktober - skolereformsdag i Vejle (bemærk ny dato)
18. november - Lektier Online i Odense
4.
Kulturmødet på Mors.
Britta deltager, dog i samarbejde med det lokale bibliotek.
Hun vil endvidere tage kontakt til DB-midtjylland for ar forhøre sig om deres deltagelse.
http://kulturmoedet.dk/forside.aspx
5.
Folkemødet på Bornholm.
Ros til arrangørerne af Bib-Zonen.
BCF vil gerne bidrage til en endnu bedre forberedelse af mødet 2015.
Målet skal være at skærpe indholdssiden og formen, hvilket vil give skarpere debatter.
BCF kommer snart med forslag til temaer til næste år på november-mødet.
Der kommer en form for evaluering fra Statsbiblioteket, hvor BCF kan give sin mening
til kende.
6.
Møde med KL.
John, Bente og Mogens har været til møde med KL.
Gensidig orientering ikke mindst i forbindelse med DDB var formålet med mødet.
BCF gjorde gældende at der fortsat var et problem i forhold til den manglende
repræsentativitet i bemandingen af Koordinationsgruppen, hvilket svækker DDBorganisationens gennemslagskraft og troværdighed. Det blev tydeligt understreget på
mødet, at BCF ikke ønsker at udpege medlemmer til koordinationsgruppen. Det må
være op til bibliotekerne at vælge dem, der skal repræsentere dem – ud fra den
betragtning, at det er bibliotekerne, ikke BCF, der skal leve med konsekvenserne af
beslutningerne.
Organiseringen af DDB er fortsat uigennemskuelig og de fleste aktiviteter forekommer
introverte uden afgørende synlige resultater, hvilket kan siges at være i disharmoni
med den betaling landets folkebiblioteker har præsteret siden nytår.

BCF´s holdning er, at KKB og forskningsbibliotekerne tilsyneladende har presset sig til
repræsentation Koordinationsgruppen
Fred med det!.
Men det betyder, at den personlige udpegning ikke længere er et gangbart argument
for sammensætningen af gruppen.
Desuden bliver problemet med den manglende repræsentativitet skærpet som tiden
går, da flere og flere valg truffet i DDB regi er mere strategiske end de er ITorienterede.
Der vil blive samlet en ny (repræsentativ) koordinationsgruppe.
Og gruppen skal spille en større rolle i DDB organisationen.
BCF gjorde desuden gældende på mødet:
-at i forhold til DDB´s fortsatte udvikling, skal der fokuseres på indhold.
-at sekretariatet ikke skal vokse yderligere.
-at der så hurtigt, som det er muligt skal præsenteres produkter i DDB regi.
-at der overvejes en modregning til bibliotekerne for manglende levering siden nytår.
KL og BCF mødes igen om ½ års tid.
Desuden blev der på mødet diskuteret problemer i forbindelse med ophavsret (digital).
KL vil gerne have eksempler op ophavsretslige problemer.
BCF tilbød at samle sådan nogle sammen og sende dem.
Problemstillingen inkluderer også kommunelicenser contra folkebibliotekslicenser.
I forhold til skolereformen og skolernes ændrede kobling til folkebibliotekerne tilbød
BCF at samle dokumentationsmateriale sammen.
7.
Bogforum.
BCF siger nej til DB i forbindelse med deltagelse i årets Bogforum.
BCF skønner ikke, at organiseret deltagelse her har væsentlig prioritet i forhold til
foreningens formål.
8.
BCF årsmøde i 2015.
Brainstorm på mulige emner og vinkler:
Rettigheder og den digitale udvikling.
Hvad vil borgeren have, konsekvensen af undersøgelsen. (Moos-Bjerre)
Samspillet med borgerservice og folkeskolen.
Samspillet imellem det fysiske og det digitale bibliotek.
Profilering i lokale prioriteringer
Kåring af de bedste biblioteker i forskellige kategorier.
Samskabelse
Frivillige.
Marie Rørby Rønn.
Public Service og digitalisering.
Kulturdirektørerne på scenen - hvilke parametre er gængse og gangbare.
Hvad er biblioteksdidaktikken?
Beslutning:
På hjemmesiden vil der blive etableret et skema, hvor medlemmerne kan komme med
forslag til navne, form, temaer osv. i forhold til årsmøde 2015.
Det er også en form for samskabelse.
9.
De nye skolebiblioteker.
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I udkast til bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre, som træder i
kraft den 1. august 2014, er ”bibliotek”, ”læsning” eller ”litteratur” ikke nævnt.
”Skolebiblioteket” er væk fra lovgivningen og officielt erstattet med et ”pædagogisk
læringscenter”, hvis primære mål bliver at facilitere læringsorienterede processer.
Det er svært at sige, hvordan den nye bekendtgørelse vil komme til at påvirke
samarbejdet imellem skoler og folkebiblioteker.
I det omfang bekendtgørelsen indvarsler en øget opgaveportefølje (læsning, litteratur
etc.) til folkebibliotekerne hilser BCF eleverne velkomne i folkebiblioteket og
understreger samtidig, at de nye opgaver skal følges af en ressourceoverførsel fra
folkeskolerne til folkebibliotekerne.
Som en parentes skal det bemærkes, at den samme udvikling kan ses i forhold til
ungdomsuddannelserne.
Hvis ikke der gøres noget aktivt vil det, som altid, være de svage elever/studerende,
som kommer til at betale prisen.
10.
Borgerservice.
BCF er sammen med Danmarks Biblioteksforening med i en revision af rapporten fra
2010. (Hanne Marie Knudsen)
BCF bidrager økonomisk til revisionen.
11.
Formidling af viden til bestyrelsen om mulige forretningsmodeller i forhold til
den retrospektive digitalisering af analoge monografier.
Oplæg ved Jakob Heide.
BCF vil på kommende møder diskutere mulige projekter, som kan sætte skub i den
retrospektive digitalisering. Samtidig vil BCF diskutere forretningsmodeller, som kan
finansiere dels digitaliseringen og dels den senere brug af værkerne på bibliotekerne.
Men første skridt først, så på november-mødet vil BCF søge at formulere 10
grundlæggende principper i forhold til folkebibliotekernes fremtidige formidling af e–
bøger.
12.
Nyt fra møder.
LB meldte tilbage fra ”Udvalget om biblioteksafgift” (dem der arbejder med
biblioteksafgift på e-ressourcer)
Den endelige rapport kommer efter sommerferien og skal formodentlig en tur forbi EU.
Detaljer kan desværre ikke gives før rapporten er offentliggjort.
13.
BCF-nyt.
Først nyt nummer efter sommerferien.
14.
Meddelelser.
Ingen.
15.
Eventuelt.
16.
Næste møde.
Den 12. september
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