Referat af bestyrelsesmøde I Bibliotekschefforeningen den 10. december på Hotel Ascott i København kl. 10 til 16.
Deltagere: Mogens Vestergaard, Jytte Bræmer, John Larsen, Bente Nielsen, Lars Bornæs, Birgitte Karman Roslev, Britta Bitsch
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt
2) Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 6. November
Ingen punkter til opfølgning.
3) Økonomi (BN)
Følger fortsat det budgetterede.
4) Møde med DBC kl. 10 MV
Fra DBC deltog: Heddi Mortensen, Mogens Brabrand, Carsten Andersen og Bo Weymann.
Open Library Services er en Serviceorienteret arkitektur, DBC tilbyder en række byggeklodser
som kan benyttes også ud over bibliotekerne, har nu blikket vendt mod kulturarven og det
brede kulturområde.
DDB forventninger set fra DBC og fra BCF
DBC opfordrer til at man ser på governance modeller omkring danbib, Blbiotek.dk og DDB.
DANBIB konstruktionen kunne være et forbillede.
OLS er fortsat det DBC arbejder frem imod.
TING giver fordele, på den måde at den infrastrukturelle del er der og der gives dermed mulighed for at udvikle formidling til borgerne.
Migration af de gamle forretningssystemer: DanBib, bibliotek.dk og de muligheder det giver
bibliotekerne.
Dette har betydning for samspillet mellem disse og DDB.
Databrønd.
Universal search sikrer en infrastruktur som betyder at hvis der bliver flere brønde, sikrer DBC
at man med danbib kan imødekomme dette infrastrukturelt.
Det nationale udbud af bibliotekssystem.
DBC byder ikke på det, men har haft møde med system leverandørerne og tilbyder adgang til
de services der er udviklet til bibliotek.dk
Børneområdet

Der er brug for en brugergrænseflade til børn. PG kan være en del af svaret, men den bør gentænkes. Heddi Mortensen vil tage dette op med konsortiet bag PG i januar.
5) Bibzoom. MV
BCFs formand har fået tilbudt en plads som observatør I Bibzoom ledelse, drøftelse af om BCF
skal tage imod tilbuddet.
Vi tager imod tilbuddet og beder om gennemsigtighed i forhold til organiseringen.
BCF opfordrer generelt til at bibliotekerne bakker op om de fælles digitale tilbud.
6) Møde med Trine Nielsen fra Kulturstyrelsen kl. 12.30 MV
Danskernes Digitale Bibliotek
Trine Nielsen ser dette som et bagvedliggende system, så vi alle kan servicere borgerne, der hvor de er med
en lokal versionering.
Overbygningsfunktioner: CB, SB, NOTA – rolle og funktioner fremover.
CB kontrakterne forlænges med 2 år.
Øvrige områder skal vurderes i forlængelse af en indholdsdiskussion.
Her er der også brug for en brugerundersøgelse.
Kulturstyrelsen syn på fremtiden for bibliotekerne – i lyset af at der nu er en samlet styrelse for ABM-området
Trine Nielsen:
Der sker en sammensmeltning af kulturinstitutionernes virke.
Det er vigtigt for fremtiden at tage vare om det danske kulturudtryk.
Vigtigt at Kulturstyrelsen forandres i takt med bibliotekerne.
Bibliotekerne har en central rolle, fordi de er tæt på borgerne.
Bibliotekerne er fortsat det sted, man fremadrettet kan få indhold, der har en historik og som ikke er kommercielt styret.
Vigtigt at vi ser på det der samler os. Alt det der er bagved skal være fælles, mens mødet med borgeren vil
være lokalt, da der er forskelligheder fra kommune til kommune og indenfor den enkelte kommune.
Biblioteket er og skal også fremadrettet være et neutralt og magtfrit rum.
Lokal versionering, bibliotekerne vil kunne lære fx af berlingeren.
Der er brug for en diskussion om hvad biblioteket er. Der vil der fra Kulturstyrelsens side blive taget hul på til
foråret.
Der ligger en væsentlig opgave i at skabe fælles normer for og dokumentere, den bedste praksis indenfor fx
borgerservice på biblioteket, læring og kulturproduktion.
Kommunerne er meget forskellige og dermed også politikerne i forhold til forventninger til og opgaverne på
biblioteket.
Giv aldrig køb på det lokale brand.

7) Generalforsamling og årsmøde:
Aktivitetsplan – BB
Aktivitets planen blev drøftet, den genoptages på næste bestyrelsesmøde.
Årsmøde – programmet er færdig LB, JB
Generalforsamling – MV
Invitation til årsmødet og indkaldelse til generalforsamlingen udsendes til medlemmerne samt
gæster og biblioteker. Derudover lægges det på hjemmesiden.
Det sker i denne uge.
8) Nyt fra møder
Biblioteksrådet JB
Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner.
”Digital dannelse i gymnasierne”
Koordinationsgruppen for DDB. JB og BN
Det ser ud til at budgettet er for højt sat, så tilslutningsprisen forventes at blive billigere.
Der forventes at der snart kommer et dynamisk regneark ud, hvilket giver kommunerne mulighed for at se på den lokale økonomi.
Drøftelsen i forlængelse af dette:
Vi ønsker en infrastruktur og noget indhold. Det er INDHOLDET vi ønsker at have indflydelse
på.
I udviklingsfasen er DDB konstruktionen, som den er nu, en ok løsning. Hvordan den skal være
på sigt vil tiden vise.
Hvis centralisering er lig med professionalisering er det en ok udvikling.
Der skal være opmærksomhed på disse udfordringer i aktivitetsplanen for 2013.
De eneste venner vi har, er vore medlemmer. Øvrige er samarbejds- eller forretningspartnere.
Spørgsmål i forhold til den digitale udvikling:
Hvor og hvordan ønsker vi indflydelse? Governance – er det hoveder eller høveder vi stemmer
efter? Indhold – hvorfor vil vi have indflydelse på den styring der ligger bag? Hvis den statslige
finansiering øges, må man forvente, at de også forventer større indflydelse?
9) Til hjemmesiden. Der var ikke noget aktuelt til hjemmesiden fra dagens møde.
10) BCF nyt. Den nye bestyrelse opfordres til at drøfte BCF med redaktørerne.
11) Meddelelser
12) Eventuelt

