CB ledermøde
13. juni på Vejle Bibliotek – referat
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Andrew Cranfield, Tønder Kommunes Biblioteker
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Mette Høxbro, Lilli Mortensen, Michael Skjærris og Judith Benz Therkelsen (referat), Vejle Bibliotekerne
Afbud fra:
Vejen, Sønderborg, Aabenraa og Varde

Velkommen/Mette
Velkommen til Andrew Cranfield, Tønder Bibliotek. Kommer fra teamlederstilling på DTU Bibliotek og er
cand. mag i kulturformidling. Har tidligere arbejdet i bl.a. Slagelse og EBLIDA.
Bibliotekernes infrastruktur: DDB/DBC/DEFF.
BCF afholdt møde 27. maj. Der kommer et udspil efterfølgende fra BCF. Ændringer kan havde potentielt
store konsekvenser for biblioteksvæsenet. CBerne skal finde deres rolle. Meget er sat i stå pga. valget i
sidste uge.

Oplæg og opfølgning på ”Behovsanalyse på materialeoverbygningsområdet”
ved Torben Harder
Torben slides sendes ud sammen med referatet
Kommentarer til oplægget:
 Pga. af nye personalegrupper på bibliotekerne er der behov for tydelig kommunikation i forhold til
hvad CB indkøber. Se Kommissorium for centralbibliotekernes udvikling af materialeoverbygningen
2016-2019:
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Kommissorium%20for%20udvikling%20
af%20materialeoverbygningen%202016-2019.pdf
 Forslag om at CB’erne giver mulighed for at kunne købe katalogisering på musik, udenlandske
bøger, svære lokale titler på CB’erne (Jytte).
 Væsenet behøver en diskussion af central materialevalg / lokalt materialevalg – der opleves en
åbenhed forhold til nye måder at organisere materialevalget på.
 Hvor mange ressourcer bruger vi på materialevalgsopgaven i dag? Formidlingen er vigtigere end
indkøbet. Annette Brøchner vil gerne fremlægge en model på et kommende møde.








Digital overbygning: Adgang til avisernes hjemmesider. Gerne adgang klikadgang til CB’ernes
licenser (Lotte).
KB byder ind på det digitale område så det er et vigtigt punkt fordi vi er i et vadested i forhold til
infrastruktur (Ole).
Vi mangler fokus på danskernes digitale forbrugeradfærd i forhold til adgang og indhold. Der skal
lægges mange ressourcer i at formidle for at det kan nå ud over rampen. Det kunne være en
opgave for DDB at formidle viden om den digitale forbruger (Lotte).
Kompetenceudviklingsønsker: formidling via sociale medier og viden om forbruger adfærd (Lotte).
Ønske om kombination mellem BPI og musikmagasin (Ole), evt. kunne det arrangeres som en
koordinering mellem bibliotekerne om hvem der køber hvad (Annette), eller som en CB
overbygning (Jytte).
GDPR lovgivningen stiller sig i vejen for eksperimenterende biblioteksudvikling i forhold til
formidling – ex. formidling via you tube mellem piger i det fælles projekt LÆS PIGER (Annette)

Nyt fra SLKS: Annette Bach, centerchef og Kamma Kirk Sørensen, specialkonsulent - begge
Center for Kunst og Biblioteker
Annette Bach har været ansat i Kulturstyrelsens koncern i over 20 år. Der har været mange
omorganiseringer. Der er 500 ansatte i styrelsen under kulturministeriet. Sidste år samlede man litteratur
og folkebibliotekerne i et fælles center. 90 ansatte – 4 centerchefer. DEFF er for nylig flyttet ud af centret –
blandt andet for at komme tætte på aftagerne. DEFF havde nogle puljemidler som skulle binde folke- og
forskningsbibliotekerne sammen, de er nu delt mellem KB til systemudvikling og Forskningsstyrelsen til
datamanagement.
Der er gang i mange ting i SLKS. Ny lov om nationalbibliografien er netop vedtaget. Nye rammeaftaler på vej
med CB’erne er udsat eet år. Samtidig skal DDB efterses – noget flyttes til KOMBIT – hvordan skal
opgaveportefølgen være fremover? Det arbejdes der med i en arbejdsgruppe. Den afgående minister og KL
mener ikke der er behov for en ny lov på folkebiblioteksområdet. Der kommer snart en ny minister – det vil
kræve evaluering og gennemgang af opgaver. Pengene sat af til læsning – det skal den nye minister føre
videre. Staten og kommune – hvem har indflydelse på folkebibliotekerne? Kommunerne ejer bibliotekerne,
men derfor kan ministeren jo have ønsker til udvikling på området på tværs. Ministerens ønsker til
nationale indsatser vil ændrer sig fra regering til regering.
Jytte opfordrer til at staten holder sammen på folkebibliotekerne fordi de udvikler sig meget forskelligt i
disse år. Annette Bach ser folkebibliotekerne som institutioner som har fundet sig selv efter en krise – faren
kan være at folkebibliotekerne kigger så meget ind i kommunerne, at det samlede biblioteksvæsen kan få
dårlige vilkår. Også Annette Brøchner opfordrer til at staten og minister hjælper til med at lukke historier
om rådvildhed ned. Annette Bach har også mødt interne fortællinger om krise og tab på trods af gode
tilfredshedsmålinger blandt bibliotekerne og befolkningen. Andrew ser (ny) lovgivning som et symbol på et
statsligt engagement. Annette Brøchner siger at folkebibliotekerne har set styrelsen som en hjælper
gennem årene – vi ved ikke hvordan det bliver når KL skal tage mere over. Bethine mener at den
nuværende dialog mellem staten og KL er meget vigtig og definerende for det fremtidige samarbejde.
Annette Bach ser CB’erne er en udviklingspolitisk kanal for staten, hvor staten kan afsætte nogle
pejlemærker. Lige som KB også er det. Det er meget vigtigt at KL engageres – det har været en
vækkelsesrejse for KL at rejse rundt med kulturministeren som endte med ikke at skabe en ny lov. Positivt
at KL har meldt pejlemærker ud: https://www.kl.dk/media/19787/fremtidens-folkebiblioteker.pdf.
Jytte mener at vi er spydspids i forhold til samskabelse og kommune 3.0 – det er noget bibliotekerne kan i
forvejen. Væk fra tabsfortælling med vigende lånetal og flere der køber egne bøger.

Annette Bach ønsker input til fremtidigt engagement og organiseringen af statslige midler. Staten er ikke
ved at trække sig, men i gang med at finde ud af hvordan staten skal være stat:





Annette Brøcher: At det er en kommune, der søger udviklingspuljen til biblioteksudvikling, ikke som
nu biblioteket. Det vil forankre udviklingen på en anden måde end nu. Gerne tværfagligt, ikke
nødvendigvis tværkommunalt.
Jytte: Stor tilfredshed med materialeforsyningen – hvad skal de resterende midler bruges til, så det
rammer ned i kommunebibliotekerne nuværende behov. Slut med samordning og vejledning.
Bethine: Hvad nu hvis den gode ide kommer senere end 1. november til udviklingspuljen? Flere
frister?
Andrew: Gerne løfte udvidet samarbejde mellem folke- og forskningsbibliotekerne

Annette Bach fortæller at det er lovbundet at styrelsen skal virke for det samarbejdede biblioteksvæsen –
sikre sammenhæng mellem folke- og forskningsbibliotekerne. Ændringer på vej ang. udviklingspuljen –
mere fokus på effekt, vil se på organiseringen og ansøgningsfrist(er), vil gerne have midlerne i hus før de
uddeles. Der arbejdes ligeledes med fordelingen mellem det analoge og det digitale. Vigtigt at bruge
midlerne på at trække bibliotekerne sammen ikke skabe siloer.

Digital transformation og organisationsforløbet / Stefan Nüchel, Vejle Bibliotekerne
BCF undersøgte i 2017 hvor bibliotekerne stod i den digitale transformation. I 2018 og 2019 er
Digitaltransformation et nationalt indsatsområde, som CB’erne arbejder med. To næsten ens seminarer om
”Digital ledelse” blev afviklet af tovholderne for kompetenceudvikling i samarbejde med
Digitaliseringsinstituttet i efteråret 2017 og 2018.
En projektgruppe og tovholderne har sammen med to firmaer Ampersand (proceserende) og
Digitaliseingsinstituttet (introducerende) siden lavet et stort e-læringsmaterialet i fire moduler, hvoraf et er
obligatorisk og de andre valgfrie. Lige nu er 20 biblioteker landet over i gang. På alle CB’er er der uddannet
folk til at hjælpe bibliotekerne og ledelsen på vej – Stefan er én af dem.
10 biblioteker er på venteliste og der bliver åbnet for nye tilmeldinger i efteråret. De tilmeldte biblioteker
arbejder med modulerne via en selvvalgt case. Målet er at skabe et digitalt mindset hos ledelsen af
biblioteket og hos bibliotekets medarbejdere – i sidste ende også hjælp til borgernes digitale
transformation. Se mere på: https://centralbibliotek.dk/groups/digital-transformation-%E2%80%93nationalt-indsatsomr%C3%A5de-2018-2019

De første erfaringer fra Kolding Bibliotek / Ann Britt von Seelen, Kolding Bibliotekerne
Kolding er i gang med basismodulet op til sommerferien med hele personalet. En lille gruppe arbejder
videre med processerne efterfølgende i forhold til de vedtagne strategiske indsatser – fx det digitale i det
fysiske og i det hele taget formidlingen. Godt med besøg fra CB konsulenterne. Der er øvelser og plancher i
modulerne – sæt god tid af til det.

Nyt overbygningsprojekt: ”Teknologi for alle” / Stefan
Kan ses i forlængelse af det nationale indsatsområde ”Digital Transformation”, men med fokus på
borgerne. Samarbejde mellem Roskilde, Odense og Vejle, hvor Stefan er projektleder. Et eetårigt forsøg der
skal pege frem. Der søges snart 10 biblioteker til testperiode. Første koncept handler om kroppen –
sandsynligvis en kuffert med dimser i med vejledning, webinar/undervisning af personalet + oplæg til
debat.
CB’erne arbejder også sammen i et andet overbygningsprojekt der handler om data: BIBLIOTEKERNES BRUG
AF DATA. Det kommer til at resultere i flere forskellige kompetenceudviklingstilbud til bibliotekernes
medarbejdere.

Nyt fra CB
Tilfredshedsundersøgelsen 2018 (Mette)
Udsættes til efter sommerferien hvor vi går i dybden + rammeaftale
Studietur til Helsinki – i samarbejde med Roskilde 29. september til 2. oktober (Judith)
Judith sender snart noget ud om fly og pris – der skal reageres hurtigt, så flysæder kan reserveres.
Status på SKI-udbud (Lilli)
Ny landsdækkende aftale på alle biblioteksmaterialer undtagen lydbøger skal træde i kraft juni 2020. Hvis
det er muligt ønsker man at dele aftalen omkring på bøger i to for at undgå monopol. En arbejdsgruppe
arbejder med aftaler om klargøring. Ud til høring 12.8 til 2.9 og en tilslutningsperiode 16.9 til 7.10. Alle
hører mere fra Lilli når hun ved mere.
Fremtidig mødestruktur
3 dagsmøder + 12:12 i 2020
Evt.
Andrew fortæller at BF er i gang med at etablere et ledernetværk – opstart sidst i maj 2019 – der kommer
arrangementer osv. i den forbindelse om f.eks. ledelse og faglighed. Ann-Britt siger at det måske mest
kærkomment for mellemledere.
Jytte er censor på SDU opgaver i IT pædagogik. God ide at mødes med lærere på SDU og snakke behov.
Mette er med i SDUs aftagerpanel, men det er småt med møder.

Kommende møder
29. september til 2. oktober: Helsinki (incl. BCF-møde) sammen med Roskilde CB
19. november på det nye bibliotek i Vejen.
Vi vender tilbage til ledelsesdilemmaer på kommende møder.

