CB ledermøde
26. september i Esbjerg
Referat
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Lotte Leth-Sørensen, Tønder Kommunes Biblioteker
Annette Brøchner Lindgaard, Karen Buus, Karin Grøndahl Sørensen og Poul Høst Pedersen, Esbjerg
Kommunes Biblioteker
Vibeke Bundgård og Kirstine Bruun, Varde Bibliotek
Per Eilif Månson og Thomas Ry Andersen, Haderslev Bibliotekerne
Bethine Gregersen, Kolding Bibliotekerne
Mette Høxbro, Lilli Mortensen og Judith Benz Therkelsen, Vejle Bibliotekerne

Nyt fra CB
Kommende overbygningsprojekter – endeligt afgjort i oktober:






”Digital transformation” fortsætter næste år med ”teknologi for alle”, hvor bibliotekerne gerne vil
tage en rolle som løftestang i forhold til teknologiforståelse
Der kommer et dybdegående arbejde omkring materialeoverbygning, som bibliotekerne involveres
i.
Arbejde med data – hvordan bruger vi de data vi har? Kompetenceudvikling rettet mod dem der
arbejder med data
Digital litteraturformidling
Videreførelse af ”Hold Hjernen Frisk” – sund sjæl i sundt legeme og hvor spiller biblioteket ind

Ny rammeaftale fra 2020 – arbejdet er i gang
CB er i gang med besøgsrunde – er ca. halvvejs igennem

eReolen og forretningsprincipper m.v. / ved Mikkel Christoffersen, KKB
Består af eReolen, eReolen Global og eReolen Go (kun streaming fordi der ingen app findes)
Redaktion er placeret i Århus, Support i København og Materialevalg i Vejle
Indeholder anmeldelser fra Litteratursiden og henvisninger til Forfatterweb. Mange (30% af adspurgte)
bruger eReolen til inspiration, men låner ikke.

Udlånsmodeller: Licens (dyreste), Klik (flest) og abonnement (især Lindhardt og Ringhof og Tellerup) –
afspejler i nogen grad en bogs livscyklus. Hvis mange har brugt bøgerne i abonnement, stiger prisen året
efter. Prisen betales efter antal indbyggere. Det populære vil fortsat være belagt med licenser fremover.
Der er i de senere år kommet en stabilitet på området hvor de forskellige udbydere af ebøger har hver
deres område /salgskanaler. Den samlede pris pr. udlån er 16,19 kr. 25 mio til forlag for lydbøger og 13 mio.
for ebøger. Storytell har købt Peoples Press.
Lige nu: 27.000 ebøger og 10.000 lydbøger fra 600 forlag (over halvdelen er enkeltmandsforlag). Skal i gang
med at kassere. Lydbøger i stærk stigning.
Der foregår en diskussion om der fx skal Barbara Cartland på eReolen. Kan det få flere til at læse eller vil
folk synes at niveauet for biblioteket bliver for lavt?
Ønske om at få en app til eReolen Go – nye apps på vej for eReolen og eReolen Global.
Flere og flere lytter til lydbøger (fx pendlere og mænd) – brugen er afhængig af hvem der læser op, flere
lydbogslæsere end ebogslånere kommer tilbage til eReolen. Nu markedsførers oplæsere (de får
bibliotekspenge), podcasts på vej ind. Lydbøger kræver ikke den samme opslugethed som en bog/ebog.
Men lydbogen kan være en åbning ind til læsningen og til fortællingens univers. På et tidspunkt bliver
oplæseren overflødig – du kan selv vælge stemme. Har et projekt med STÆRKE STEMMER der handler om
oplæsning med kendte stemmer – findes på YouTube.
Flere biblioteker laver lyttehjørner for GO.
Tilbud: Et bibliotek kan være praktikant på redaktionen i Århus ang. SoMe.
De biblioteker, der har fri adgang siger, at det ikke er så dyrt som de troede. Der ligger en teknisk spærring
ved 20 ex. Nogle biblioteker rammer eget loft - det opleves oftere end at den enkelte låner rammer
maxantallet. Esbjerg skruer op i sommermånederne. Odense har haft stor succes med at skue op for
adgang. Kolding skruer ikke ned efter ferien for at se hvad der sker. Fredericia bruger færre penge på de
fysiske materialer end der er budgetteret med. Det giver bedre muligheder for at tilføre flere og flere
midler til de digitale materialer.
Jytte: eReolen udfordrer det lokale bibliotek og borgernes loyalitet i forhold til bibliotekerne. Mette: Det er
et symptom på at folk bruger bibliotekerne på nye måder, vi skal have lækre lokaler. Mikkel: Vores blå
ocean er vores fysiske lokaler – gerne sammen med det digitale. Amazon bruger alt det de har succes med i
det digitale i deres fysiske boghandler.
Hvis nogle har brug for ”nørdede” tal om brug, så kontakt gerne Mikkel og se mere i Mikkels oplæg i
gruppen på CB.dk https://centralbibliotek.dk/groups/vejle-cb-biblioteksledergruppen.
Alle i KKB skal kende Ereolen, filmstriben, Litteratursiden, PressReader – resten af licenserne kendes i
”Biblioteket online”. Kører fælles udtryk mellem fysisk og digitalt ved at overtage eReolens temaer.

Esbjergs nye Hovedbibliotek
/ ved Annette Brøchner Lindgaard, Karen Buus, Karin Grøndahl Sørensen og Poul Høst Pedersen
Tankerne bag nyindretningen samt rundvisning – se oplæg i gruppen på CB.dk:
https://centralbibliotek.dk/groups/vejle-cb-biblioteksledergruppen

I forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere har Esbjerg arbejdet med feedback, det ikke at være
alene om en opgave, med åbenhed og inddragelse og med vedholdenhed.

Tema: Biblioteksudvikling i fællesskab
Projekterne "Læs piger” samt ”Gør det lettere” / ved Marion Tirsgaard, Vejle
Se Marions oplæg i gruppen.
Link til youtubers reklame for BIBLO: https://youtu.be/-QEMxXEFlOA
Jytte fortæller at i Fredericia er biblioteket tovholder på et ordblindenetværk med mange parter fra
kommunen. Fra 2019 går GØR DET LETTERE i drift med Vejle som tovholder. NOTA er fremover en stor del
af projektet og selvom NOTA flytter ud, så bliver der et lydstudie i København.
Samtykkeerklæringen i forbindelse med at børn laver youtubevideoer skal justeres lokalt juridisk i
kommunerne.
Indtryk fra Next library / ved Mette Høxbro
Se Mettes oplæg i gruppen.
Fremtidigt samarbejde omkring biblioteksudvikling? (bl.a. udviklingspuljen, DDB-puljen m.v.) /Lilli
Hvordan samarbejder vi bedst, og hvordan kan CB understøtte samarbejdet både i forhold til projekter og i
forhold til biblioteksudvikling i øvrigt?
Lilli fortæller at Vejle er i gang med at lave et podcastprojekt i forbindelse med jubilæet for genforeningen
2020 – flere biblioteker har meldt tilbage at de gerne vil være med i en ansøgning. Vejle har udsendt tilbud
til alle biblioteksledere om at komme ud og lave proces lokalt i forbindelse med idegenerering til
Udviklingspuljen.
Ole: Det kunne være godt at kende bedre til hinandens projekter for at kunne lade nogle af resultaterne
indgå i egen drift. Ved overleveringen kunne man være skarp på hvad deres kan overføres til andre
biblioteker. Ønsker en kortlægning af projekter til inspiration.
Bethine: Gerne noget om projekter og biblioteksudvikling hver gang vi mødes – gerne både det der laves
lokalt på biblioteket og på tværs i kommunen.
Annette: Ikke kun se på projekter, men også hverdagsinnovation.
Jytte: Forslag om at lade bordet rundt fylde mere på hvert møde, så der er tid til at spørge ind.
Nationale indsatser: Digital transformation, SprogSporet, Greb til læselyst, Biblioteksdidaktik / ved Judith
Benz Therkelsen og Lilli Mortensen
Se Lilli og Judiths oplæg i gruppen.

Bordet rundt
Tønder: Fokus på det fysiske rum og på indretningen, netop indviet et studiemiljø/studiesal, blevet taget
godt imod af brugere, har sparet op til at købe nye selvbetjeningsautomater. Vil lave en omindretning af
området sammen med Modulsystemer. Vil i gang med en opgradering af børneområdet ved at lave et
prospekt der viser tankerne som kan præsenteres for politikere. Arbejder med data – trækker statistikker
med inspiration fra Jytte på f.eks. indkøbet – det har givet gode indspark til materailevalget. Optaget af
digital transformation – vigtigt at få kompetencerne og diskursen ind i huset. Var på kursus i digital ledelse

sidste år. To med på didaktikforløbet – en fra anden uddannelse og en erfaren medarbejder. Spændt på
outcome.
Varde: Med i ”gør det lettere”, ”læs piger” og ”Verdensbiblioteket”. Har fået ny leder – arbejder med
hvordan det skal være fremover. I gang med at lave kombibiblioteker. Arbejder med land/by tankesættet i
biblioteket – f.eks. med bogbussen, som kan placeres for en stund et sted. Arbejder med digital formidling.
Der vedtages fem strategiske fyrtårne for hele Varde Kommune – spændende at deltage i.
Haderslev: Nyt biblioteket i Gram sammen med stor børnehave og fritidscenter. Overvældende interesse
for åbent hus i det nye bibliotek. Har integreret turistinfo i hovedbiblioteket, men det fjernes måske snart
igen. Lars og Sonja er gået ud af ledelsen og Thomas er gået ind. Per holder som chef ved nytår og
fortsætter som konsulent indtil sommer. Ny stilling til chef fra 1. december. Udfordringer omkring
indkøbsaftaler på materialer fremover.
Flensborg: Ny organisationsstruktur i løbet af det seneste år. Reduceret i mellemledelseslaget. Arbejder
med markering af genforeningen og med Dannebrog fødselsdag. Har fået en ny personalehåndbog som har
været længe undervejs. Arbejder på at få nye bogbusser. Skal holde bogbustræf i 2020. Med i ”læs piger”.
Har mange, mange arrangementer i efteråret. Afholder snart litteraturfestival.
Kolding: Skal i gang med vision 2019-2023. I gang med et servicedesignforløb inden for eget budget – bl.a.
med Søren Beckman og Mette Mikkelsen. Spændende at få den til at leve blandt personalet. ”Kultur i
arbejde” er et nyt projekt mellem kulturpartnere for stressramte som følges af forskere. Spændende at
måles og se på evidens. Har lavet skoleforløb i forbindelse med Koldings byjubilæum. Skal arbejde med den
fremadrettede organisering være efter Allan rejste. Skal arbejde med rammebesparelser for 2019 og 2020.
Fredericia: Har arbejdet med ”Slip ledigheden” i boligprojekt. Fået pas og kørekort i 2017 – borgerservice
på biblioteket eller en ny opgave for biblioteket. Borgerne har taget godt imod. Vil i gang med en ny profil
for arrangementer.
Esbjerg: Skal arbejde med besparelser i det kommende år. En leder der rejser og en der går på pension. Der
er organisationsforandringer på vej i hele kommunen – måske over i en ny forvaltning. Hvem bestemmer
hvordan vi indretter – indretter vi efter formidlerne eller efter dem der holder orden.
Vejle: Der er taget beslutning om nyt bibliotek – placeringen har været den store hurdle. Nu skal det blive
hvor det er. Ny bydel på vej bag Rosborg Gymnasium. Skal nok flytte sammen med musikskolen og
kunstskolen. Der skrives på kommissoriet. Der er allokeret midler og der skal fondraises flere midler. Vejle
Kommune er meget interesseret i arkitektur – håber det også gælder biblioteket. I gang med podcast som
markering af genforeningen. Har justeret på organisationen blandt ledere og medarbejdere. Skal i gang
med ny rammeaftale – vil meget gerne have indspark fra hele området. Vejle skriver på en ansøgning om
bibliotekets blinde vinkler – vil gerne kigge på nye målgrupper som også skal beskæftige flere
medarbejdere og ikke bare ildsjæle. I gang med at genindrette vore mødelokaler – de skal nu afspejle det
der foregår i biblioteket.

Kommende møder
27. november i Vejle bl.a. om BIBI. Mere fokus på hvad der optager bibliotekerne i vores område.
18. februar i Vejle med temaet advocacy
3. april i Vejle med deltagelse af Kamma Kirk Sørensen, Slots- og Kulturstyrelsen, som ønsker at få
aftagerbibliotekernes overvejelser, behov og input i forhold til den kommende rammeaftale.

