Handlingsplan for CB-opgaverne i Vejle Bibliotekerne 2012
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 2012:

Øget indkøb af pædagogisk og sundhedsfaglig litteratur til brug for de
mellemlange uddannelser. Vejle Bibliotekerne vil dublere indkøb på de
nævnte områder, for med flere eksemplarer af de efterspurgte titler, at
reducere ventetiden på materialet. Der indkøbes mindst 150 ekstra
eksemplarer.
Vejle Bibliotekerne og Odense Centralbibliotek indleder samarbejde med UC
Lillebælt omkring materialeforsyning.
Øget fokus på materialer målrettet unge gennem etablering af en egentlig
grundsamling med engelsksproget skønlitteratur: dark fantasy, paranormal
romance, vampyr, SF, fantasy, horror og urban fantasy. Samlingen skal bestå
af mindst 250 materialeenheder.

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 2012:

Fortsættelse af 2011 initiativer:
Netværket for Bibliotek og Borgerservice – udvikles evt. som et nationalt
netværk. Der afholdes mindst to møder/arrangementer i 2012.
I samarbejde med SBCI afholdes 2 temamøder for biblioteker, der arbejder med
NewComers.
Nye initiativer:
Med afsæt i Kulturarvsprojektet afholder centralbiblioteket en temadag for
regionens ABM-institutioner. Målet er at projektets initiativer gennemføres i
mere end 50% af kommunerne.
Netværk for mellemledere etableres og der sættes fokus på ledelsesopgaven.
90% af bibliotekerne deltager i netværket.
Projektbørs og temadag om projektudvikling afholdes i sensommeren mhp.
erfaringsudveksling og fremtidige samarbejder.
Åbent hus på Vejle Bibliotek arrangeres i 2012.

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.

Nationale mål 2012:

Fastholdelse og udvikling af samarbejdet med borger.dk og Lære mere-IT om
f.eks. undervisning, teamdage og nationale kampagner
Fastholdelse og udvikling af folkebibliotekernes netværk af digitale
kontaktpersoner
Indgå i samarbejde med nye partnere i forhold til digital formidling f.eks.
Erhvervs og Selskabsstyrelsen
Særligt indsatsområde
Procesfacilitator-uddannelse: 25-30 biblioteksmedarbejdere tilbydes en
grundlæggende uddannelse af 5 dages varighed som procesfacilitator med
metoder og redskaber til at moderere, initiere og håndtere udvikling og
forandring i bibliotekerne. Uddannelsen udvikles og gennemføres i

samarbejde med professionel udbyder.
Regionalt mål 2012:

Kursusforløb:
Biblioteksbetjening af tweens med afsæt i Palles Gavebod. Mindst 20
deltagere.
Ny i biblioteket: Kursus for nye medarbejdere med introduktion til
Folkebiblioteket, historie, lovgrundlag, Folkebibliotekerne i vidensamfundet
m.v. Mindst 25 deltagere.
Temadage m.m.
Afholde 6 temadage efter ønske fra regionens biblioteker med følgende
emner: materialekendskab, assistenternes nye roller og øget brug af
tekstlicenser. Dagene gennemføres med i gennemsnit 25 deltagere.

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

