Handlingsplan for CB-opgaverne i Vejle Bibliotekerne 2011
2.1 Materialeoverbygning
Centralbibliotekets opgave er at anskaffe og vedligeholde en overbygningssamling af faste og elektroniske materialer,
herunder bøger, tidsskrifter, lydbøger, cd’er, dvd’er, multimedier, e- bøger, elektroniske musik- og tekstlicenser og andre
egnede materialer, der kan supplere folkebiblioteker med de materialer, som borgerne efterspørger.
Der skal være en balanceret fordeling i indkøb af bøger og andre materialer til sikring af et rimeligt niveau for bogligt
materiale.
Centralbiblioteket understøtter og udvikler lånesamarbejdet.
Aktiviteterne i materialeoverbygningen omfatter udvælgelse, anskaffelse, klargøring, katalogisering og vedligeholdelse.
Centralbiblioteket har i samarbejde med forhandlingsenheden for tekstlicenser til folkebibliotekerne til opgave at sikre
adgang til og formidling af tekstlicenser.
Desuden forventes det at centralbiblioteket følger udviklingen i nye medier.
For ovenstående har centralbiblioteket følgende mål:

Mål 2010-2013
1. I partnerskab med forskningsbibliotekerne og de øvrige centralbiblioteker at udvikle og evaluere
metoder med henblik på øget koordinering af indkøb af overbygningsmaterialer.
2. Mulighederne for samarbejde om materialeindkøb med fag- og forskningsbiblioteker i
betjeningsområdet undersøges og vurderes.

Regionalt mål 2011:

Materialevalgsgruppens anbefalinger indarbejdes i bibliotekernes
indkøbsprofiler, og der sker udvidelser på emneområderne.
På de emneområder, der blev nævnt i spørgeskemaet udsendt i
efteråret (populærvidenskabelig litteratur på engelsk indenfor IT,
virksomhedsinformation, marketing, naturvidenskab og humaniora,
samt materialer der understøtter ungdomsudddannelserne, de
sundhedsskabelige og pædagogiske uddannelser) gøres en særlig
indsats.
Fokus på, hvordan overbygningsopgaver på de elektroniske medier kan
tilrettelægges. Der lægges vægt på en ekstra ’understøttelse’ af
Licensgruppens arbejde, bla. gennem et tilbud om præsentation af
licenserne på de enkelte bilbioteker. Der udarbejdes desuden en
oversigt over de licenser, som Vejle abonnerer på, og som tillader
’prints til andre biblioteker’. Denne liste ’markedsføres’ overfor
områdets biblioteker.

2.2 Samordning og rådgivning
Centralbiblioteket skaber forudsætningerne for fælles faglig idéudvikling, erfaringsudveksling og videndeling i
betjeningsområdet gennem en struktureret, fleksibel og vedkommende mødevirksomhed for biblioteksledere og
bibliotekspersonale.
Centralbiblioteket sikrer endvidere, at der kan gennemføres fælles initiativer i regionen som f.eks. formidlingsaktiviteter,
undersøgelser og benchmarking.
Centralbiblioteket understøtter initiativer til nye samarbejder og tværkommunale samarbejdsaftaler, systemudvikling,
samarbejde mellem folke- og forskningsbiblioteker og lignende aktiviteter.
Centralbiblioteket stiller faglig viden og kompetencer til rådighed for bibliotekerne i betjeningsområdet og yder individuel
rådgivning og sparring.
Centralbiblioteket rådgiver, vejleder og koordinerer generelt i forhold til alle faglige spørgsmål samt i forhold til projekter,
udviklingsopgaver, særlige indsatsområder og aktuelle biblioteksorganisatoriske udfordringer.
For ovenstående har centralbiblioteket følgende mål:

Mål 2010-2013
1. At initiere og koordinere tværkommunale samarbejder og understøtte nye og stærkere partnerskaber
med kendte og nært beslægtede partnere og arbejde i retning af mere utraditionelle samarbejder.

Regionalt mål 2011:

Netværkssamarbejdet udvikles med fokus på de fem anbefalinger fra
Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Med afsæt i den enkelte
netværksgruppes behov, vælges hvilke anbefalingerne der prioriteres. Der
bliver der lagt en plan for ved dette i første kvartal 2011. På

Netværksmøderne aftales indhold og form for arbejdet med
anbefalingerne, f. eks. oplæg, workshops eller studieture.
Samarbejdet med Odense Centralbibliotek udvikles.
Efter drøftelse på ledermødet i november 2010 tænkes partnerskaber
specielt ind i forbindelse med de lokale kulturaftaler og events.
I samarbejde med BibZoom markedsføres netmusikken yderligere i 2011.

Frem mod 1.7.2011 varetager Vejle Bibliotekerne koordineringsarbejdet i
forbindelse med overdragelsen af Palles Gavebod fra Styrelsen til
konsortiet bestående af de seks centralbiblioteker, ÅKB og KKB i tæt
samspil med DBC.

2.3 Kompetenceudvikling
Centralbiblioteket understøtter, styrker og koordinerer bibliotekspersonalets faglige kompetenceudvikling i
betjeningsområdet.
Kompetenceudviklingsaktiviteterne tilbydes som kurser, temadage, seminarer, workshop eller lignende. Indholdet
udvikles i dialog med bibliotekerne i betjeningsområdet, og ligger indenfor områderne: faglig opgradering, nye faglige
områder, aktuelle metoder og værktøjer samt aktiviteter i forhold til særlige målgrupper og nye teknologier.
Centralbiblioteket udvælger derudover i samarbejde med de øvrige centralbiblioteker og Styrelsen for Bibliotek og
Medier årligt i kontraktperioden ét fælles indsatsområde, hvor alle folkebiblioteker i Danmark skal tilbydes
kompetenceudviklingsaktiviteter.
For ovenstående har centralbiblioteket følgende mål:

Mål 2010-2013
1. Kompetenceudvikling i forbindelse med videreudvikling af traditionelle formidlingsformer og
formidlingsindhold under hensyntagen til borgernes ændrede behov og de nye muligheder for anvendelse af
digitale og sociale teknologier.
2. At understøtte bibliotekslederne i CB-området i at imødegå strategiske udfordringer.
3. Kompetenceudvikling i forbindelse med udvikling af forskellige typer af læringsaktiviteter med afsæt i
kendte brugerbehov / brugerprofiler.

Regionalt mål 2011:

1. Vejle Bibliotekerne tilrettelægger et kompetenceudviklingstilbud, der
understøtter udviklingen af Folkebibliotekerne i vidensamfundet. De
konkrete tilbud aftales med den lokale sparringsgruppe.
2. Vejle Bibliotekerne sætter fokus på hvordan bibliotekerne kan
arbejde med inddragelse af frivillige.
3. Vejle Bibliotekerne udvikler sammen med kompetencenetværket
målrettede kurser for undervisere spec. ift. undervisning af borgere i ITløsninger. Vi vil ’udvide’ det nationale tiltag i vores område, ved at

afvikle en temadag om ’brugerundervisning’.
2.4 Fælles digital kommunikation og formidling
Centralbibliotekerne varetager et fælles centralbibliotekssite, www.centralbibliotek.dk, hvor centralbibliotekernes
aktiviteter inden for materialeoverbygning, samordning og rådgivning samt kompetenceudvikling synliggøres og formidles
Regionalt mål 2011:

7.4.11/LK

Vejle Bibliotekerne bidrager med indhold til sitet, både på de ’nationale’
og de regionale sider og deltager i udviklingen af sitet.

