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Formål:
Materialeoverbygningen skal være tidssvarende, rationel, økonomisk og med fokus på, at bibliotekerne får
en enkel, hurtig og effektiv adgang til materialer af høj kvalitet.
Gennem implementering af best practice for arbejdsgangene i relation til materialeoverbygningen, skal der
frigøres ressourcer til yderligere understøttelse af materialeoverbygningen samtidig med, at bibliotekernes
efterspørgsel på materialeoverbygning skal tilgodeses med fokus på høj kvalitet.
Mål:
I aftalens løbetid:




udvikles, rationaliseres og effektivisere materiale/medieforsyningen på en måde så
materialeoverbygningen til stadighed understøtter de enkelte bibliotekers behov og er opdateret til
nutidige forhold.
afprøves modeller for digital overbygning i samarbejde med relevante parter

For ovenstående har centralbibliotekerne følgende delmål:
Fysisk overbygning, herunder håndtering af materialer







Centralbibliotekerne tilpasser arbejdsgangene for indkøb af bøger på dansk således at materialerne
under normale omstændigheder er tilgængelige for bibliotekerne 15 arbejdsdage fra indkøbet
igangsættes
Centralbibliotekerne evaluerer og justerer én gang om året aftalen om indkøb af udenlandske
materialer, for at sikre kvalitet og effektivitet i leveringen
Centralbibliotekerne gennemfører analyser af rationalet mht. indkøb og opbevaring på andre
materialegrupper
Centralbibliotekerne vil aktivt og i samarbejde også med andre aktører, arbejde for at forbedre
indkøbspriser og vilkår inden for diverse materialegrupper, eksempelvis billedbøger.
Centralbibliotekerne vil indgå aktivt i at finde nye modeller for indkøb af lydbøger med det formål
at sikre større titelspredning og flere eksemplarer af de efterspurgte titler i de kommunale
biblioteker.



Der udvikles og implementeres en best practice for indkøb og klargøring af materialer. Endvidere
udvikles og implementeres en best practice for fremfinding, udlån og aflevering. Dette iværksættes
ud fra et ønske om at rationalisere ud fra et nationalt blik på den samlede
centralbiblioteksvirksomhed.



Folkebibliotekerne tilbydes understøttelse af administrative rutiner til indkøb af materialer med
henblik på at frigive ressourcer til andre områder eksempelvis formidling i bibliotekerne. På

længere sigt arbejdes der mod en mere distribueret og bedre koordineret funktion for den samlede
materialesamling.
Digital overbygning:


Der iværksættes et definitions- og afklaringsarbejde vedr. definitionen af digital overbygning.
Herunder sammenhængen mellem overbygning og Kulturstyrelsens tilskud. For at løfte dette vil der
iværksættes en række forsøg i aftaleperioden. Dette sker i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen,
Danskernes Digitale Bibliotek og Statsbiblioteket m.fl. Målet er at der i sektoren med udgangen af
2019 er øget klarhed over de både politiske, økonomiske og praktiske muligheder der er på
området, at en række projekter er gennemført og at et par af disse er implementeret som en del af
et digitalt overbygningstilbud.

Organisering:
Centralbibliotekerne organiserer sig i fællesskab, således de kan varetage opgaven.
Dette sker med inddragelse af både ledere og fagpersoner, såvel som med inddragelse af andre relevante
interessenter med henblik på:



Udvikling af materialevalget som angivet i målene
Årlig evaluering af arbejdet

Definition af materialeoverbygning:
Centralbibliotekerne sørger for indkøb af materialer på et vist niveau og/eller inden for et emne, som ligger
uden for, hvad man kan forvente, at de enkelte folkebiblioteker indkøber.
Generelt
Overordnede overvejelser:
Antal biblioteker/kommuner i det enkelte cbområde.
Bibliotekernes/kommunernes størrelse i det
enkelte cb-område.
De regionale tendenser (udviklingen i de
regionale biblioteker)
Forespørgsler (konkreter ønsker fra de
kommunale biblioteker)
Efterspørgsel ( bredere ønsker fra de
kommunale biblioteker fx genrer og typer)
Behovsvurdering(Centralbiblioteket iværksætter
selv indkøb på baggrund af behovsanalyser og
tendenser på markedet)
Interessevurdering: titler med lille interesse i det
enkelte kommunale bibliotek

Specifikt
Materialer, voksne
Generelt ved dansk køb: Titelspreding /eksemplartal :
sikring af at alle relevante titler er tilgængelige og øge
den samlede volumen af eksemplarer, hvor de
kommunale bibliotekers indkøb ikke er tilstrækkelig.
Fokus på smalle genrer/specielle områder som f.eks.
essays, digte, noveller, danske debutanter, Magna
print
Faglitteratur svarende til Bachelorniveau, hvor det
også har en mere almen interesse
Materialer der understøtter videre udannelse
Udenlandsk litteratur efter opgavefordeling Cb’erne
imellem
Musikalier (noder, bonusinfo, musiklitteratur.)
Materialer, børn

Kodning af markedet /trendspotting
Andre overvejelser:
Titlelspredning / eksemplarantal
Selektion
Pris
Form(Bøger, tidsskrifter, periodica,
sammensatte materialer osv.)
Udgiver
Sprog: Alt udenlandsk er overbygning
Afledte ydelser fx katalogisering

Generelt ved dansk køb: Titelspredning/ eksemplartal
Fokus på smalle genrer/specielle områder: Generelt
ved dansk køb: Titelspreding /eksemplartal : sikring af
at alle relevante titler er tilgængelige og øge den
samlede volumen af eksemplarer, hvor de
kommunale bibliotekers indkøb ikke er tilstrækkelig.
Fokus på smalle genrer/typer: billedbøger af særlig
karakter, den ikke umiddelbart tilgængelige
børnebog, børnebøger med snævert interessefelt
Materialer der understøtter børnenes læring og de
kommunale bibliotekers rolle fx i forhold til tidlig
engelsk indsats
Udenlandsk litteratur efter opgavefordeling Cb’erne
imellem
Musikalier (noder, bonusinfo )
Musik i fast form
Musikfortegnelsen: alt relevant købes
Uden for musikfortegnelsen i princippet det globale
marked: Selektion den afgørende parameter i forhold
til genrer, kunstnere, form og efterspørgsel.
Sammenholdes med det digitale udbud på området
DVD-film
Stort set alt biblioteksclearet materiale købes: Børneog voksen film, serier, dokumentarfilm mv.
Sammenholdes med det digitale udbud på området
Spil
Biblioteksclearede spil købes børn og voksne
Sammenholdes med det digitale udbud på området
Lydbøger
Alt relevant købes. Titelspreding/eksemplartal:
sikring af at alle relevante titler er tilgængelige og øge
den samlede volumen af eksemplarer, hvor de
kommunale bibliotekers indkøb ikke er tilstrækkelig
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