Referat af
Bestyrelsesmøde
Dagsorden
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:

11. marts 2013
10-15
Hotel Ascot, København
Mogens Vestergaard
Britta Bitsch
Lars Bornæs
Nicolai Dupont Hedemann
John Larsen
Bente Nielsen
Pernille Schaltz

Derudover deltog 2 repræsentanter for Forlæggerforeningen fra kl. 13.

1

Godkendelse og prioritering af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2

Godkendelse af referat fra 6. februar 2013
Referatet er godkendt – der var ingen opfølgning

3

Bestyrelsen konstituerer sig
Bestyrelsen
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Web-redaktør

Bente
Bente
Britta
John

Eksterne poster
Biblioteksrådet
Bibliotek.dk - Biblioteksfagligt udvalg:
Biblioteksparaplyen:
Kontaktudvalget vedr. Den Digitale Borger
IVA Kontaktperson/Aftagerpanel:
NOTA
RUF. - Det rådgivende fordelingsudvalg

Mogens – suppleant: John
Bente
Mogens + Lars
John
Mogens
Britta
Bente + Lars

vedr. Udviklingspuljen (2 personer +
suppleanter):
Statsbiblioteket Overcentraludvalget (2
personer):
Syddansk Universitet, arbejdsgruppe:
Bibzoom – observatør:
Interne ansvarsområder
Internationalt arbejde:
Skole- og uddannelsesbiblioteksområdet:
Folkeoplysningsområdet:
Integrationsinitiativer
Årsmøde:
Generalforsamling:
+eMedier, aftaler/rettigheder (KODA m.fl.):
Ophavsret, lovgivning – EBLIDA
Kontakt til redaktørerne/BCF Nyt:
Medlemsmøder
Borgerserviceområdet:

(Britta + Nicolai)
Nicolai + Britta
Nicolai
Mogens

Britta
Nicolai
John
Britta
Lars + John + Pernille + Bente
Mogens
Pernille + John+ Nicolai
Britta
Nicolai/Britta
Pernille/ad hoc
Mogens

4

Evaluering af årsmødet
Ros til Årsmødeudvalget for såvel program som afvikling.
Vi holder fast i antallet af oplægsholdere.

5

Møde med Forlæggerforeningen
Forlæggerforeningen har bedt om dette møde, så vi lytter og svarer hvor der er
lejlighed til og brug for det.
Fra Forlæggerforeningen deltog Cliff Hansen og Elisabeth Fogtdal Nøjgaard.
Forlæggerforeningen ønskede at drøfte eBib med BCFs bestyrelse.
EBib er et kommercielt tilbud til folkebibliotekerne, medens @Reolen er et
samarbejde mellem en række forlag og et konsortium bestående af CBerne samt
bibliotekerne i København, Frederiksberg og Aarhus.
For forlæggerforeningen er succeskriterierne for eBib:
At salget stiger såvel til bibliotekerne som direkte til forbrugerne
At bibliotekernes indkøb ligger stabilt som et supplement til det kommercielle salg
At der bliver afprøvet forskellige forretningsmodeller for bibliotekernes formidling af
ebøger
I udviklingen af prismodellen for eBib er det tilstræbt at lande på samme prisniveau
som @Reolen.
Forlæggerforeningen er i dialog med professionshøjskolerne om ebøger via
DEFF/kulturstyrelsen

Udviklingen af ebogsmarkdedet blev drøftet og Forlæggerforeningen oplyste at
flytningen fra den fysiske bog til ebøger alene vil ske på forespørgsel fra forbrugerne.
BCF påpegede nogle umiddelbare svagheder i eBibs forretningsmodel:
Man kunne frygte, at klikmodellen kan få betydning for titelspredningen, fordi
bibliotekerne vil gå efter ikke at spilde klik.
De administrative byrder (materialevalg/administration) ser ud til at blive forøget.
Brugerne skal ind på flere portaler, for at finde det samlede bibliotekstilbud af ebøger.
Projektet er hæftet meget stærkt op på en analog tankegang som udgangspunkt,
men ikke konsekvent.
BCF tilkendegav, at bibliotekerne naturligvis vil betale for de ydelser og den service,
man får, men den fremlagt forrentningsmodel så ud til at blive dyrere end den model,
der kendes fra eReolen. BCF anerkender, at der sker en effektvisering ved overgang
til e-bøger, men BCF ønsker ikke, at den gevinst opsuges af forlagene. Den skal
komme bibliotekerne til gode. Forlagene må hente rationaliseringsgevinster i egne
budgetter.
BCF gjorde også opmærksom på, at bibliotekerne gerne medvirker til at modne det
umodne e-bogsmarked i Danmark, men hovedsagen for bibliotekerne er ikke
forlagsstøtte, men formidling af litteratur.
.
BCF tilbød at bidrage til evaluering af eBib. Forlæggerforeningen ønsker dialog med
folkebibliotekerne om udviklingen af eBib, men ikke nogen egentlig evaluering
BCF hilser de forsøg, nogle cb’er gennemfører, velkomne og vil afvente resultaterne.
Derudover vil BCF nøje følge udviklingen herhjemme og i udlandet med henblik på at
kunne bidrage til udvikling af forretningsmodeller, der tilgodeser bibliotekernes behov,
samtidig med at der sker en rimelig betaling til forlag og forfattere.
6

Økonomi
Årsmødet har givet kr. 25.000,- i overskud. Dette er begrundet ia t flere af
oplægsholderne ikke skulle have honorar.

7

Brainstorm på opfyldelse af mål i aktivitetsplanen
Punktet udsættes til næste møde.
Oplæg udsendes med dagsorden.

8

Tilbagemelding fra IFLA:MLAS seminar om ebøger i et globalt perspektiv
Seminaret blev afholdt hos CILIP, som er den engelske biblioteksforening.
Fra Danmark deltog DB, Kulturstyrelsen samt Guldborgsundbibliotekerne ud over
BCF.
Dette er en global udfordring, som der kloden rundt er opmærksomhed omkring.
I EU sammenhænge er det EBLIDA der som lobbyorganisation forsøger at samle
viden.

MLAS forventer i løbet af foråret komme med guidelines til området, som resultat af
Seminaret samt deres efterfølgende arbejdsdag.
9

Ny organisation i Kulturstyrelsen
Tine Vind er ansat som kontorchef med ansvar for biblioteksområdet pr. 1. April.
MV inviterer hende til bestyrelsesmødet i juni.

10

Overvågning af debatten om biblioteker i medier, på blogs etc.
MV opfordrer til opmærksomhed og videndeling om indlæg som kan have interesse
for bestyrelsen og medlemmerne.

11

Nyt nr. af BCF Nyt
Konstitueringen samt fordelingen af arbejdsopgaverne i bestyrelsen
Kort resume af mødet med Forlæggerforeningen.
Jørgen Bartholdy og Jens Lauridsen inviteres til det kommende bestyrelsesmøde.

12

Evt.
IFLAs kongres er i 2013 i Singapore. Da BCF kun deltager når den er i Europa
deltager vi ikke i indeværende år.
EBLIDA /NAPLE kongres i maj er i år i Milano. Her repræsenterer BB BCF.

