Digitaliseringsudvalget
http://www.db.dk/digitaliseringsudvalget
Fredag den 25.11 2011 kl 11.00 – 13.00
Hovedbiblioteket, Lokale B
Møllegade 1, 8000 Århus C

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Bilag: Referat - http://kortlink.dk/a2hz
2. Danskernes Digitale Bibliotek
Sagsfremstilling:
Der gives på mødet en status om Danskernes Digitale Bibliotek. Den nedsatte
arbejdsgruppe mellem KL og Kulturministeriet, som før sommerferien skulle have
nedkommet med en rapport med anbefalinger har endnu ikke barslet.
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning. Formanden og direktøren tager kontakt til KL for
at få et møde i stand om emnet og det videre samarbejde om fælles konference.
3. Digitaliseringskonferencen
Sagsfremstilling:
Digitaliseringsudvalget besluttede i foråret at gennemføre en konference i
samarbejde med KL og Kulturministeriet om Danskernes Digitale Bibliotek. Der har
løbende været kontakt til KL om dette og der blev opnået enighed om at afholde den
så snart rapporten fra styregruppen mellem KL og Kulturministeriet kom med
anbefalinger og disse var politisk behandlet.
Der er imidlertid endnu ikke kommet resultat fra styregruppen og derfor endnu ikke
planlagt konference.
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning. Formanden og direktøren tager kontakt til KL for
at få et møde i stand om DDB og det videre samarbejde om fælles konference.
4. Udviklingsplan for bibliotek.dk 2012
Sagsfremstilling:
Charlotte Pedersen har ønsket at få punkt på dagsordnen vedr. udviklingsplan for
bibliotek.dk, herunder fokus på migration, brøndteknologi og sammenhængen med
Danmarks Digitale Bibliotek.

På mødet fremlægges oplæg til udviklingsplan for bibliotek.dk af Charlotte
Indstilling:
Sagens drøftes og det afgøres om der skal indsendes input fra udvalget

5. E-reolen
Sagsfremstilling:
De danske folkebiblioteker har lanceret en ny e-bogstjeneste under navnet
eReolen.dk, som skal afløse de to tidligere forsøg på sådan en hjemmeside, ebib.dk
og ebogsbibliotek.dk.
Er man registreret som låner ved en af de mange deltagende kommuners biblioteker,
kan man derfor låne e-bøger til computer, tablet, e-bogslæser eller smartphone.
Tjenesten benytter programmet Adobe Digital Editions til at holde styr på DRM, og
derfor er det også nødvendigt, at alle interesserede lånere opretter et Adobe ID.
53 forlag har indgået samarbejde med eReolen.dk, deriblandt Gyldendal.
Bibliotekerne fortæller desuden, at aftaler med flere forlag er på vej.
Projektet ”Folkebibliotekernes e-bogs projekt” er et projekt med støtte fra
Udviklingspuljen hos Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projektet er startet i foråret
2011 og løber frem til 31.12.2012. Partnere i projektet er de 6 centralbiblioteker,
bibliotekerne i konsortiet bag Netlydbog.dk: Frederiksberg, Gentofte, København og
Aarhus samt Licensgruppen, forlagene Gyldendal og Lindhardt & Ringhof og
leverandørerne DBC og Publizon
Prisen for hvert Download er 18,50 kr.
På mødet lægges op til drøftelse af hvordan vil denne prismodel påvirke de danske
biblioteker?
Se pressemeddelelse
http://www.projekteboeger.dk/wp-content/uploads/2011/10/PM-ebog-national.pdf
Indstilling
Sagen drøftes
6. Digitaliseringsudvalget videre arbejde
Sagsfremstilling:
På sidste møde aftaltes at lave en to-faset strategi for nedsættelsen af rådgivende
udvalg. Sekretariatet blev pålagt at indkalde en ”interessantgruppe” og efterfølgende
lave oplæg til konference.
Som tidligere nævnt er der sket en række forskydninger i arbejdet med DDB og
derfor er der ikke oprettet en ”interessantgruppe”. Derimod har været en række
andre aktiviteter i samarbejde med interessenterne
Danmarks Biblioteksforening • The Danish Library Association
Vartov • Farvergade 27D, 2. sal • 1463 København K • tlf +45 3325 0935 • dbf@dbf.dk • www.dbf.dk

Danmarks Biblioteksforening er sekretariat for biblioteksparaplyen som dækker alle
de danske biblioteksforeninger på tværs af sektorer. I biblioteksparaplyen har man
vedtaget, at der hver gang skal være punkt på om digitalisering og DDB. Dette
arbejde følges og kan supplerer Digitaliseringsudvalgets arbejde.
Styrelsen for Bibliotek og Medier har for år tilbage oprettet ”Koordinationsgruppe for
netbiblioteker”. Denne gruppe er også styregruppe for DDB og nedsætter løbende
undergrupper der oplæg til de enkelte elementer. Direktøren for DB sidder i
”Koordinationsgruppe for netbiblioteker” og vil på mødet orientere om arbejdet.
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/udvikling-afdet-digitale-bibliotek/koordinationsgruppen/
Formand Vagn Ytte og direktøren har afholdt møde med KOMBIT vedr. udbud af
bibliotekssystem, som København, Århus og en række andre biblioteker planlægger.
Emnet for mødet var, hvordan man inddrager folkeskolerne og deres
bibliotekssystemer i samme udbud.
Hvordan stiller Digitaliseringsudvalget sig til dette?
Indstilling:
Digitaliseringsudvalget vedtager elementer til en arbejdsplan for 2012, hvorefter
sekretariatet færdiggør og udsender en mødeplan.

7. Orientering
Bibliotekerne protesterer mod yderligere registrering af brugerne
Snart kan det blive lovligt for landets politi og efterretningsvæsen at registrere
borgernes aktiviteter på nettet fra offentlige steder. Danmarks Biblioteksforening
tager klart afstand fra forslaget.”
http://dbf.peytztest.scalr.ws/artikel/bibliotekerne-protesterer-mod-yderligereregistrering-af-brugerne-0
DB opfordrer ministre til stærkere uddannelsesindsats overfor IT-svage borgere
Danmarks Biblioteksforening har sammen med Ældresagen og Dansk Folkeoplysnings
Samråd i en fælles henvendelse opfordret hhv. finansministeren, økonomiministeren
og videnskabsministeren til, at der afsættes en national søgepulje, som skal styrke
den helt nødvendige uddannelsesindsats overfor de it svage, som kræves, hvis målet
om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal nås til 2015.
Det problem har man adresseret i SATS-puljeforliget, hvor man har sat 28 mio. kr. af i
en fireårig periode. 20 mio. kr. er målrettet de ældre, mens 8 mio. kr. er rettet mod
den øvrige gruppe af IT svage.
http://biblioteksdebat.blogspot.com/2011/11/millioner-til-at-hjlpe-it-svage-pa.html
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Bibliotekerne deltager i Seniorsurf Dagen 2011
Bibliotekerne går sammen med Ældre Sagen, Ældremobiliseringen og
Videnskabsministeriet om en fælles Seniorsurf-dag 7. oktober 2011, hvor ældre, der
ikke bruger computer og internet, inviteres til at prøve det. DB er repræsenteret i
Styregruppen for ”Lær mere om IT” som står bag arrangementet.
Der var rigtig mange biblioteker der deltog i den fælles satsning.
Seniorsurf-dagen vandt i øvrigt pris for "best initiative" i den europæiske organisation
Telecentre Europe.
Det Digitale Danmark skaber nyt B-hold
Der kan spares milliarder når man digitaliserer den offentlige service, men hvis der
ikke samtidig investeres massivt i læring for dem der ikke kan bruge de nye tilbud,
skabes et digitalt b-hold. Se oplæg på http://dbf.peytztest.scalr.ws/artikel/detdigitale-danmark-skaber-nyt-b-hold
8. Evt.
Næste møde

Steen B. Andersen og Michel Steen-Hansen
Formand
sekretær
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