9. september 2019

Referat fra biblioteksledermøde fredag den 6. september 2019 kl. 09.00- 12.00
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup

Bibliotekernes Materialeoverbygning
Deltagere:
Albertslund: Mikkel Fabritius Sørensen
Ballerup: Ravinder Kaur-Pedersen
Brøndby: Sanne Lindgreen
Dragør: Henriette Ritz Kylmann
Egedal: Lykke Sassersen
Fredensborg: Lise Kann
Frederikssund: Kirstine Lundsgaard
Gentofte: Thomas Angermann, Anna Tolstrup Jensen, Bo Steengaard Christensen og Stig Grøntved Starck
Halsnæs: Rubina Afzal
Helsingør: Søren Mørk
Herlev: Linda Klingenberg
Hillerød: Stine Holmstrøm Have
Hvidovre: Rebekka Kinimond Carlson
Høje-Taastrup: Jens Vincents
Hørsholm: Marianne Wulff
Ishøj: Heidi Knudsen Rostholm
København: Inger Gyldenkærne og Tine Brings Brock
Lyngby-Taarbæk: Signe Amalie Svenningsen
Rudersdal: Maria Westbrook Nielsen
Rødovre: Lone Terpgård-Jensen

Kl. 08.45 – 09.00

Morgenbrød, te og kaffe

Kl. 09.00 – 10.30

Behovsanalyse af materialeoverbygningsområdet
v/ udviklingskonsulent Torben Harder

9. september 2019

Torben Harder præsenterede i sit oplæg de vigtigste resultater og anbefalinger fra den
behovsanalyse han har gennemført på materialeoverbygningsområdet på baggrund af
interview med 90 danske folkebiblioteker.
Se Torbens præsentation her.
Kl. 10.30 – 10.45

Pause

Kl. 11.30 – 11.55

eReolen og fremtidens marked for e-bøger
Ved chefkonsulent Mikkel Christoffersen, Københavns Kommunes Biblioteker og
projektleder for eReolen.
Mikkel Chrisoffersen redegjorde i sin præsentation for udviklingen på eReolen igennem de
seneste år og kom med sit bud på fremtidsperspektiverne for digitale materialer på
bibliotekerne.
Se Mikkels præsentation her.

Kl. 11.55 – 12.00

Meddelelser og eventuelt
1. Thomas Angermann orienterede om, at han er i dialog med KL vedrørende
implementering af den nye bibliotekslov. Mere information følger.
2. Thomas Angermann orienterede om, at biblioteksstatistikken i nær fremtid vil
blive udvidet, sådan at man kan koble udlånsstatistikken med demografiske data,
således at man kan få mere præcis indsigt i hvem, der låner hvad og hvor meget.
3. Thomas Angermann orienterede om, at Anna Tolstrup Jensen i det kommende år,
vil være barselsvikar for Kulturchefen i Gentofte Kommune, og at Thomas
Angermann derfor i den kommende tid vil varetage størstedelen af Annas opgaver
på biblioteket.
4. Rebekka Kinimond Carlson orienterede om, at det nye SKI-udbud kommer i
høring ultimo september og opfordrede til, at alle kommuner giver deres mening
til kende.
5. Rebekka Kinimond Carlson orienterede om den nye lov om tilgængelighed på
offentlige hjemmesider. Rebekka foreslog i den forbindelse at rette henvendelse til
DBC for at få bekræftet, at deres produkter vil leve op til den nye lovgivning. Der
var opbakning til en henvendelse.
6. Søren Mørk opfordrede til at orientere sig i den seneste udgave af søndag aften,
hvor det hævdes at bibliotekerne står bag en kommerciel filmtjeneste, der
underbyder markedet.
7. Søren Mørk spurgte, om der var andre, der for nylig havde indgået en lokalaftale
og ville videndele om dette.
8. Ravinder Kaur-Pedersen orienterede om, at de i Ballerup har inviteret hele den nye
årgang på biblioteksuddannelsen på besøg på biblioteket.
9. Marianne Wulff orienterede om, at hun går på pension pr. 1. november. Det er
endnu uafklaret, hvad der kommer til at ske med bibliotekets ledelse i Hørsholm
efter den 1. november.
10. Rubina Afzal orienterede om, at hun har sagt sin stilling i Halsnæs op pr. 1.
oktober. Søren Würtz vil blive konstitueret som ny bibliotekschef.

