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1.

Indledning og godkendelse af dagsorden

Preben Aagaard Nielsen bød velkommen til mødet og en kort præsentationsrunde
fandt sted.
Dagsordenen blev derefter godkendt.

2.

Godkendelse af referat af 2. møde i BIL-udvalget

Det 2. møde i BIL-udvalget var delt i to dele, først det egentligt BIL udvalgsmøde (BILudvalget alene) og derefter et fællesmøde med DDBs Faggruppe for infrastruktur.
Referatet fra det egentlige møde i BIL-udvalget blev godkendt. Leif Andresen meddelte derefter, at han havde bemærkninger og rettelser til referatet fra fællesmødet.
Disse bemærkninger er vedlagt som bilag til referatet.

3.

DBCs kvartalsrapport vedr. bibliotek.dk og DanBib, herunder brugerskabte data og præsentation af nyt på bibliotek.dk, v. DBC

DBCs kvartalsrapporter for Q1 og Q2 var udsendt inden mødet. Bente Schade Poulsen forklarede, at DBC har udarbejdet kvartalsrapporterne efter samme koncept
gennem mange år, dog med løbende tilføjelser af nye tiltag. Ville nu gerne høre om
BIL-udvalget havde ønsker til ændringer eller nye ting i rapporten.
Flertal var enige i, at rapporten har en god form, som den er og havde ikke eksplicit
ønsker om at udvide med flere informationer. Eli Greve anførte, at statistik om brugerskabte data stadig er relevant, idet der stadig er fokus på området. Hans Nielsen
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forslog, at der udarbejdes en lille indledning i form af en introduktion til de enkelte
afsnit.
Nanna Agergaard gennemgik derefter de sidste nyheder fra bibliotek.dk. Hver 14.
dag kommer der en ny version af bibliotek.dk.
En diskussion om brugerskabte data udspandt sig derefter. Hans Nielsen mente, at
der er interesse for brugerskabte data, men på andre platforme/medier - ikke via
bibliotek.dk. Problemet med bibliotek.dk er, at rating skal foregå i bestillingsøjeblikket og ikke som andre platforme i afleverings-øjeblikket. Hans indstillede derfor, at
den nuværende funktion fjernes efter mange års ringe brug, hvilket udvalget tilsluttede sig. Leif Andresen tilføjede dog, at han mente det vil være nødvendigt at sende
ændringen i høring, inden beslutning endelig tages.

4.

DBCs brugerundersøgelse vedr. bibliotek.dk, v. DBC

Nanna oplyste, at brugerundersøgelsen publiceres via et link på bibliotek.dk, via Facebook og via en blog, og den sendes til brugerpanelet. Men undersøgelsen rammer
ikke befolkningen bredt og er derfor ikke nødvendigvis repræsentativ. Andre metoder som fx en pop-up på en hjemmeside besvares typisk ikke.
DBC efterlyste ønsker til nye spørgsmål i brugerundersøgelsen. Emnesøgning, rankering samt sortering blev foreslået.
DBC har planlagt en lille event i forbindelse med Operation Dagsværk, hvor de betaler en gruppe gymnasieelever for at gennemføre en brugertest af bibliotek.dk. Nødvendigt at tænke utraditionelt, hvis studerende overhovedet skal finde det interessant at deltage i en sådan undersøgelse. Tina Woge Nielsen oplyste, at de har mange
gymnasieelever på biblioteket, og hun tilbød hjælp fra Esbjerg Bibliotek til forsøget.

5.

Status for nyt Netpunkt, v. DBC

Nanna gav en kort status for nyt Netpunkt. En arbejdsgruppe med udvalgte biblioteker har været involveret i udarbejdelsen af de nye funktionalitetskrav. Arbejdet er
ikke helt med tidsplanen, og der er endnu ikke et færdigt resultat at se, men så snart
der er noget klar, vil udvalget blive bedt om at se på det.
Hans Nielsen udtrykte tilfredshed med, at det nye Netpunkt kommer til at ligne resten af bibliotek.dk.
På Leif Andresens spørgsmål om tidsplan, kunne Nanna oplyse, at målet er at have
noget at vise frem inden udgangen af året. Majken mente, at en evt. forskydning af
tidsplanen kunne have en indvirkning på Releaseplan 2016.
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6.

Databrønden – adgang for små og mindre biblioteker, drøftelse efter
oplæg, v. Leif Andresen

Leif Andresen gav en introduktion til drøftelse af problemstillingen om de små og
mindre FFU-bibliotekers adgang til databrønden. Professionshøjskolerne anvender
allerede deres version af databrønden, og universitetsbibliotekerne har med deres
ressource discovery systemer en løsning, hvor databrønden vil kunne indpasses.
De mindre biblioteker med et enkelt bibliotekssystem vil ikke umiddelbart kunne
benytte databrønden og desuden vil en fælles grænseflade for de 100 meget forskellige små biblioteker ikke være en mulighed. Leif Andresen har sammen med en repræsentant fra GAEB (Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening) afholdt et møde med DBC, hvor flere mulige scenarier blev diskuteret. Et
seminar afholdes af DFFU den 5. oktober 2015, hvor emnet bliver præsenteret og
diskuteret med relevante deltagende biblioteker. Et udredningsforløb vil derefter
blive igangsat, hvor behov og løsninger kan afdækkes.

7.

schema.doc.org, v. ved Leif Andresen

Leif Andresen præsenterede schema.org, som han kaldte et nyt struktureret grundlag for den fagre nye verden. Han eksemplificerede det med den nye måde, som
Google præsenterer søgninger på. Læs mere i Leifs oplæg, som er vedlagt referatet
som bilag.

8.

Biblioteksstandarder i Danmark – opdatering af 2014-versionen

Preben forklarede, at ovennævnte publikation giver et overblik over hvad der foregår
af standardisering, dansk som internationalt, indenfor biblioteksverdenen og med
relevans for Danmark. En ny og opdateret udgave af publikationen er på trapperne
og alle kommentarer er velkomne.
Ifølge Hans Nielsen er dette en meget vigtig publikation, men ”sygt nørdet”, som
Hans udtrykte det.
Send evt. kommentarer til Preben senest den 15. oktober 2015.

9.

Revision af publikationen Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker

Preben oplyste, at det er tre år siden, at denne publikation sidst er blevet revideret,
og at det derfor er ønskeligt at få den ajourført og udarbejdet en ny udgave. I den
forbindelse foreslog han at inddrage erfarne fjernlånsfolk i revisionen af publikationen, og udvalget tilsluttede sig forslaget.
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Eli Greve vil advisere Forum for Interurbanlån, Referencefaggruppen (Bibliotekarforbundet) vil også gerne deltage og CB’erne lovede ligeledes at give publikationen en
gennemgang.
Frist for kommentarer er den 15.november 2015.

10.

Lånesamarbejde og kørselsordning

Preben oplyste, at lånesamarbejde og kørselsordning vil være et fast punkt på udvalgets dagsorden.
Ulla Kvist oplyste, at Kulturstyrelsens Kørselsudvalg (bestående af CB’erne og Statsbiblioteket samt PostNord) på sit seneste møde diskuterede nogle af ordningens
udfordringer, herunder brugen af uautoriserede køresedler, dårlig afmærkning af
materialer mv. På baggrund af diskussionen havde Kørselsudvalget besluttet, at Ulla
nu sender et brev til bibliotekerne med en opsang om at ændre disse forhold.
Ulla orienterede desuden om en kommende ændring af prismodellen som følge af et
voksende underskud på ordningen. Prismodellen vil blive ændret for folkebibliotekerne, så betalingen fremover vil blive gradueret efter kommunernes størrelse. Desuden vil der ske prisstigninger på filialkørsel. Kulturstyrelsen vil snarest udmelde de
nye priser for 2016.
Udvalget stillede (igen!) spørgsmål til en genetablering af den nordiske kørsel. Ulla
oplyste, at vi fortsat venter på Sverige, og at det som følge heraf ikke ligger lige for at
genetablere en nordisk kørsel.

11.

Kommende møder, tidspunkt og emner

Preben gennemgik udvalgets årscyklus, hvor der indgår møder i forhold til arbejdet
med DDBs Releaseplaner for bibliotek.dk. Næste aktivitet i udvalget vil derfor være
invitation til deltagelse i DDBs kickoff workshop for arbejdet med Releaseplan 2017,
der forventes afholdt i december 2015.
Derefter følger i foråret 2016 fællesmøder med DDBs faggruppe for infrastruktur,
hvor forslag til konkrete projekter i Releaseplan 2017 først diskuteres på et fællesmøde ca. marts 2016, og derefter diskuteres høringskommentarer til projektforslagene på et fællesmøde ca. maj 2016.
I forbindelse med disse møder kan BIL-udvalget tillige holde selvstændige møder.
Forslag til emner for kommende møder i BIL-udvalget:
Tidligere er foreslået, at udvalget diskuterer ”Bibliotekernes brugerundersøgelser”,
herunder udsendelse af spørgeskemaer pr. mail.
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Leif foreslog, at ”RDA og de lokale systemer”, samt ”autoritetsdata” sættes på udvalgets dagsorden. Kulturstyrelsens Bibliografiske Råd (BIR) arbejder i øjeblikket intenst
med RDA og autoritetsdata, og en beslutning om evt. dansk overgang til RDA som
danske katalogiseringsregler forventes omkring årsskiftet.

12.

Evt.
-

BIL-medlemmers udpegningsperiode
I BIL-udvalgets kommissorium er anført, at ”medlemmerne udpeges for en
periode af 4 år alternerende, således at halvdelen udpeges hvert andet
år.” For at komme ind i denne 2-års cyklus, skal halvdelen af udvalgets
medlemmer udpeges/genudpeges efter 2 år. Spørgsmålet er derfor: Hvilke
medlemmer er på valg efter de første 2 år? Preben oplyste, at han har udvalgets medlemmer listet op i tilfældig rækkefølge i et Excel ark, og han foreslog, at hver anden på denne liste sættes på valg/genvalg efter 2 år.
Udvalget tilsluttede sig dette forslag, og Preben vil med referatet sende listen med navne og valgperioder ud med referatet (listen er anført nedenfor).

-

Folkebiblioteker i tal
Ulla informerede om, at Kulturstyrelsen netop havde udgivet publikationen Folkebiblioteker i tal. Ulla oplyste desuden, at der er overvejelser om
fremover tillige at udgive en publikation med statistik for forskningsbiblioteker.

-

Teknisk samspil
Leif oplyste, at han på det seneste møde i udvalget havde anført, at udvalget kan fungere som et bagland for samarbejdet med leverandørerne og
systemfolk. På det seneste møde besluttedes derfor, at han selv sammen
med Pernille og Preben ville se på hvor, der kunne være brug for at sætte
ind og pushe til udviklingen fx ved at lave nogle specifikationer. Leif oplyste
videre, at den lille gruppe endnu ikke havde mødtes, men at den ville gøre
det umiddelbart efter dette møde med henblik på et oplæg.

Afslutningsvis takkede Preben for et godt og konstruktivt møde.
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Opfølgning/emner for kommende møder
-

Brugerundersøgelser (herunder mulighederne for udsendelse via mails).
RDA
Autoritetsdata

Medlemmer af BIL-udvalget, med angivelse af valgperiode
Organisation
Bibliotekschefforeningen
Centralbibliotekerne
Forskningsbibliotekernes Chefkollegium
Lederforum for Special- og Forskningsbiblioteker
Danmarks Biblioteksforening
Bibliotekarforbundet - It-faggruppe
Bibliotekarforbundet - Referencefaggruppe
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
Professionshøjskolernes Biblioteksledernetværk

Deltager
Hans Nielsen
Lilli Mortensen
Leif Andresen
Steen Søndergaard Thomsen
Hanne M. Sørensen
Pernille Saul
Tina Woge Nielsen
Eli Greve
Hella Hostrup

Institution
Randers Bibliotekerne
Vejle bibliotekerne
Det Kongelige Bibliotek
Danmarks Kunstbibliotek
Sønderborg Bibliotek
Guldborgssund Bibliotekerne
Esbjerg Bibliotekerne
Syddansk Universitetsbibliotek
UC Syddanmark

Periode
01.01.2015 31.12.2018
01.01.2015 31.12.2016
01.01.2015 31.12.2018
01.01.2015 31.12.2016
01.01.2015 31.12.2018
01.01.2015 31.12.2016
01.01.2015 31.12.2018
01.01.2015 31.12.2016
01.01.2015 31.12.2018
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