DB’s Digitaliseringsudvalg
Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 – 12.30
Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C
lokale B på 2. sal
Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket tog.
Til stede: Steen B. Andersen, Lars Bornæs, Michel Steen-Hansen og Michael
Hartz Larsen (ref.)
Afbud fra Marc Perera Christensen, Charlotte C. Pedersen, Claus Vesterager
Pedersen, Niss Ribergaard og Steen Egede Jensen

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2
2. Danskernes Digitale Bibliotek
Jens Hofman Hansen fra Statsbiblioteket holdt oplæg om databrønde
Oplægget kan ses på http://www.webdezign.dk/foredrag/databroend.pdf
På sidste møde drøftede udvalget ideen om Danskernes digitale bibliotek med
henblik på at arrangere en digitaliseringskonference i foråret om emnet. Dagens
oplæg og diskussion skal kvalificere indholdet.
Referat
Noter og konklusioner i forbindelse med Jens Hofman Hansens oplæg samt
tilhørende diskussion:
Diskussion: er en brønd kun metadata eller er det alle data?
Rent praktisk vil det pladsmæssigt være en meget stor og dyr opgave hvis det
skal være alle data. Brugervenlighedsmæssigt er det optimale at alle data er
samlet på én server.
DEff databrønd udbuddet viste, at det er meget dyrt, og at metadataejere meget
nødigt afgiver deres data. Problematikken er muligvis større i
forskiningsbiblioteksverdenen end i folkebiblioteksverdenen.
DBC har i forbindelse med TING-projektet gang i at opbygge en brønd, som en
række andre biblioteker og leverandører også sender metadata til.
DEff holder konference om virtuelle databrønde den 8/2-11 på DDC –
www.well11.dk
Hvis der kun laves en brønd for biblioteksverdenen er der risiko for
monopolisering, flaskehalsproblemer samt en teknologicentrering frem for
behovscentrering
Brugernes behov for brønden må ikke glemmes. Den virtuelle databrønd vil blive
vigtig – hente data ind fra andre kilder//brønde ’on the fly’ - se JHHs powerpoint.
Politisk er det vigtigt at problematisere tanken om en central brønd – at holde fast
i tanken om flere brønde samlet i en virtuel databrønd.

BCF, børne-kulturchefforeningen og Styrelsen for Bibliotek og medier – holder en
konference den 19/1-11
MSH har snakket med BCFog denne konference primært handler om den tekniskkoordinatoriske del
Vores konference – er den politiske, økonomisk og organisatoriske indgang, evt
i samarbejde med KL, eller ved at invitere KLs relevante direktør.
April – maj - ville være en god måned.
Mulig titel: ”Digital revolution – også på folkebiblioteket”
Oplæg fra januar konferencen om, hvad der kom ud af den. Fmd. for KL børne og
kulturudvalg Jane Findal eller formand for FTs kulturudvalg Karin Nødgaard
kunne være relevant at invitere til konferencen
Opstil politiske dilemmaer – den frie adgang – copyright – udkantsdanmark –
forsvinder kulturen når vi bliver digitale? – sammenhængskraft – hvor ambitiøse
er vi i DK?
Mads Øvlisen – Lars Liebst – hvordan kan man være kreative uden information?
Problemstilling er stor og reel, og der skal træffes nogle store beslutninger.
Programudkast rundsendes mail, eller på et januar møde.
VYL, MSH og SBA inviterer sig selv til møde med KLs børne-kulturudvalg.
3. Nordisk Copyrightudvalg
Sagsfremstilling:
De nordiske biblioteksorganisationer arbejder for tiden med at nedsætte en
digitaliseringskommitté, med et par medlemmer fra udpeget af de nationale
biblioteksforeninger. De andre nordiske lande har udpeget et medlem
I DB har FU drøftet sagen og udpeger Harald Von Hielmcrone og foreslået at
Danmarks Biblioteksforening påtager sig sekretariatet og at direktøren deltager
som sekretær, og organiserer arbejdet i det første år.
Indstilling:
Digitaliseringsudvalget anbefaler dette og sætter opfølgning fra gruppen som fast
punkt, når der har været afholdt møder.
Afgørelse
Indstillingen tiltrædes.

4. Koordinationsgruppen for netbiblioteker
Sagsfremstilling:
Den 1. januar 2007 nedsatte den daværende Biblioteksstyrelse en
koordinationsgruppe som skulle varetage arbejdet med at udvikle strategi for
arbejdet med netbibliotekerne. Der blev allokeret en del af centralbiblioteksDanmarks Biblioteksforening • The Danish Library Association
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midlerne til gruppen, som dermed står for at prioritere statens midler på
området.
Deltagerne i gruppen blev sammensat af repræsentanter fra KL, Danmarks
Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen, FKBN og udvalgte medlemmer
fra den kommunale sektor.
Koordinationsgruppen er nu i gang med en proces om sin fremtidige rolle.
Hvor stor kompetence den skal have og hvordan forholdet skal være i forhold
til Danskernes Digitale Bibliotek. Koordinationsgruppen er i gang med at
forholde sig til forslagene i bilaget og starte en drøftelse af vurderingskriterier
Derefter vil styrelsen komme med et konkret forslag til møde
koordinationsgruppens møde i januar.
DB’s repræsentant er direktøren. Han vil på mødet komme med oplæg om
Koordinationsgruppens arbejde og fremtidige arbejdsform.
Indstilling:
Sagen drøftes og det anbefales, at Digitaliseringsudvalget følger arbejdet i
Koordinationsgruppen ved at direktøren kommer med aktuelle
problemstillinger til Digitaliseringsudvalget.
Afgørelse
Indstillingen tiltrædes

5. Digitaliseringsudvalget videre arbejde
Sagsfremstilling:
På sidste møde aftaltes at lave en to-faset strategi for nedsættelsen af
rådgivende udvalg.
Første fase:
Der indkaldes til et møde med interessenter i biblioteksverdenen (gruppen
skal bestå af folk, der ikke direkte har tilknytning til Koordinationsgruppen for
Netbiblioteker eller udvalget bag rapporten ”Folkebibliotekerne i
Videnssamfundet”)
Interessentgruppens opgave er at beskrive hvad de mener der skal til for at
bibliotekerne kan sikre, at der er adgang til digitalt materiale i Danmark,
herunder også gerne input til opbygning af infrastruktur.
De skal på baggrund af denne beskrivelse lave en interessentanalyse, så
Digitaliseringsudvalget og Biblioteksparaplyen kan lave en bruttoliste over
interessenter, der kan indgå i den planlagte ekspertgruppe.
På mødes drøftes denne proces og hvem denne gruppe kan bestå af.
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Anden fase:
Når første fase er gennemført sørger DB for at samle alle interessenter
(forlag, offentlig myndighed, kultur- og vidensinstitutioner m.fl.) i en til et
”stormøde” primo 2011.
På dette møde nedsættes ekspertgruppen.
Sekretariatet laver oplæg til proces for nedsættelse af rådgivende udvalg
(tidligere ”Task force”) ud fra ovenstående beskrivelse. Sekretariatet indkalder
medlemmerne af gruppen og fastlægger sammen med gruppen i fase 1 det
videre forløb.
Indstilling:
Sekretariatet pålægges at indkalde en ”interessantgruppe” og efterfølgende
lave oplæg til konference
Afgørelse
Sekretariatet laver oplæg til konference i april jf. pkt. 2. Forud for denne
identificeres interessefelter indenfor området med henblik på at nedsætte en
interessentgruppe, i samarbejde med biblioteksparaplyen.
Claus Vesterager Pedersen har efter mødet sendt følgende navne på mulige
interessenter til sekretariatet.
Der udarbejdes oplæg til biblioteksparaply og digitaliseringsudvalg inden
medio januar 2011
6. KL’s Digitaliseringsstrategi
Sagsfremstilling:
På sidste møde tog Digitaliseringsudvalget initiativ til at lave høringssvar til 3.
KL’s Digitaliseringsstrategi – alle biblioteksorganisationer under
Biblioteksparaplyen tilsluttede sig høringssvaret.
Det kan ses her:
http://digitaliseringsstrategi.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
Hvordan skal Digitaliseringsudvalget forholde sig til den videre proces, for at
sikre sig at bibliotekerne bliver hørt?
Indstilling:
Sagen drøftes
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Afgørelse
Vi søger politisk kontakt med formanden for Arbejdsmarkeds- og
Erhvervsudvalget i KL, Erik Nielsen
7. Orientering
Intet
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