28.08.14
Referat fra Offentligt biblioteksbrugergruppe
møde 28. august 2014
Dagsorden
1. Siden sidst - især om Bogen vandrer
2. Fremtid/arrangementskalender
3. Evt/spørgsmål om løst og fast
Tilstede fra brugergruppen: Karen Bendtsen, Frank Mundt, Tina
Øster, Jakob Hvitnov og Ida Lundbye. Fra biblioteket: Melanie
Landvad Christensen. Fremmødte i øvrigt: 2.

Ad 1.
Tina ridsede kort op om Bogen vandrer boghusene, ideen bag og
selve forløbet og at projektet kører til efter efterårsferien.
Evalueringen af projektet kommer på til mødet i
november.
Ad2.
Melanie fortalte om arrangementskalenderen og om den nye
hjemmeside.
Andre nyheder fra biblioteket Infomedia (artikelbase) kan nu
bruges af alle også udenfor bemandingstiden, også
tidsskriftsartikelbasen Zinio. Netlydbog er kommet ind under eReolen. Forslag: Biblioteksinfodag i arrangementskalender i
november, så alle brugere kan få genopfrisket hvordan ’det
digitale bibliotek’ bruges. (Også øens skoler udover
Samsø Skole, fx efterskolerne osv.)
Forslag om at nogle af arrangementerne/andre arrangementer skal
foregå på Nordby Bibliotek. Anne Birgitte
(biblioteksansvarlig/ansat) fortalte lidt om Nordby Bibliotek; åbent
mandag fredag onsdag. Ellers turistinformation og medborgerhus.
Museet står for ansættelse af biblioteksansvarlig.
Status i forhold til antallet af oprettede lånerkort: Mange
fritidssamsinger/turister er blevet oprettet hen over sommeren,
men også flere nye samsinger.
Ad3.
Hvordan står det til med 3-projektet? Prækvalifikationsrunden er
slut nu, brugermøde ugen efter færgemødet, Karen var tilstede
ved det møde og refererede fra det. Ideen er jo
at projektet skal ’Binde byen sammen’, præstegårdshaven og
Møllebakken også involveret. Der skulle være en brugerhøring
inden projektet blev endeligt. Brugerhøringen var den
eftermiddag på Flinchs Hotel, men ingen af de tilstedeværende
vidste, hvad der ligger konkret. Slet ikke i forhold til biblioteket.
Spørgsmål til om der er ’gang i biblioteket’. Ja svarede Melanie,
men vi går ind i en ny periode nu og det mærkes. Ikke sommer
mere, der kommer ikke så mange turister/
feriefamilier/ sommerlæsere om eftermiddagen. Men det kan ses
at mange lukker sig ind og bruger biblioteket udenfor de
bemandede tider stadigvæk.
I forhold til åbningstider spørgsmål til skolebibliotek, kunne der så
være en årgangsåbning i stedet for alder? Mulighed for at

skoleelever kan komme ind kl. 12-14 også, så der
ikke opstår vanskeligheder ved gruppearbejde o.a. Lille problem
omkring lovgivning og hvornår man ’er ansvarlig’ for det man låner
osv. Rent juridisk er man ’voksen’ når man
bliver lukket ind her hvad enten man er 13 eller 15. Det er
ønskeligt med så megen adgang som muligt, så må vi tage
problemerne når/ hvis de opstår. Melanie ville tage
forespørgslen videre.
Sørgsmål: Skal der tilføres flere midler til bibliotekspersonalet, nu
hvor personalet skal overtage kulturelle opgaver for det der før
hed Intern Service og Kultur. Ikke
umiddelbart. Melanie har ikke kendskab til økonomiske midler!!
Det med de nye opgaver er trådt i kraft for
hendes vedkommende. Biblioteksassistent endnu ikke opgaver,
men i
september!
Hjertesuk fra salen:
Ingen kommunalpolitikere og ingen fra ledelsen repræsenteret til
at svare på spørgsmål. Invitationer og mere konkrete dagsordner
inden er nok nødvendige, hvis vi ønsker større
deltagelse.
Frank: Nyt om projektet med at skaffe Forskeradgang til ’al viden’
(Statsbibliotek, Kongelige bibliotek ,vidensbaser o.a) til øen. Helst
kombi-biblioteket.
Holbæk og Kalundborg kommune er også interesserede i lignende
projekter synes det er en fantastisk idé, hvis vi i udkants Danmark
kan få adgang til al viden. Også disse to
kommuner ser det som en mulig afhjælpning af problemet
med affolkning/stor pendling. Fri forskning til folket! Al viden til
alle. Hvis biblioteket ikke vil have den her vil
Søren Hermansen gerne have den på Energi akademiet.
Men hvem er det der skal sørge for det slår igennem?. Frank håber
at have nyheder om to- tre måneder.
Referent Ida Lundbye

26.03.14

Referat af Offentlig Brugergruppemøde
Onsdag den 26. marts 2014
Fremmødte: Ida, Karen, Anne, Frank og Tina - repræsentanter i Brugergruppen, Melanie og Karin
fra biblioteket samt 1 fremmødt.

1. Nyt fra biblioteket
Ny hovedindgang og parkeringsplads. Åbningstiden er udvidet til kl. 22. Den gamle indgang er
blevet til skoleindgang og lukkes kl. 16, ligesom den ikke er tilgængelig som adgangsvej i
weekends.

Der er kommet en opslagstavle op, som frit kan benyttes.
Arrangementskalender er kommet i gang bl.a.: oplæsning, Lena Bjørn fortællerarrangement.
Kalenderen kører frem til maj og ny arrangementskalender publiceres primo april.
Biblioteket har fået 4 nye IPads, som kan lånes. De kan kun udlånes i bemandet åbningstid og
udlånet fungere ligesom bogudlån, men med reduceret lånetid. IPads er en gave fra en gruppe
der har med læsesvage at gøre.
Der er blevet opsat udstillingsskinner og er klar til udstilling. Der er også glasmontre som kan
benyttes. Der er 2 kunstnere skrevet på udstillerlisten, men andre er meget velkomne.
Henvendelse til bibliotekspersonalet.
2. Nyt fra IT gruppen v/Ida fra brugergruppen
Den første søndag i månederne april, maj og juni kan alle komme på biblioteket og få hjælp til alt
indenfor IT og specielt unge er meget velkomne. Tidspunktet kommer på bibliotekets
hjemmeside.
Hidtil har der ikke været mange besøgende, men med reklame i fritidsklub og ungdomsklubben
håber vi på, at der vil komme flere. Hvis det er en succes genoptages IT søndagene igen til
efteråret.
Biblioteksbrigaden har ligget underdrejet. Der mangler kontakt til fitnesscentret, som derfor er
næste målgruppe brigaden vil påvirke.
Ida arbejder på at få oprettet danskundervisning for udlændinge, som evt. kan etableres på
biblioteket. Der er så vidt brugergruppen ved ingen undervisning i kommunalt regi pt. Ida og Tina
undersøger mulighederne for undervisning og forsøger at finde midler evt. kommunalt jf. Marcels
udtalelse på sidste offentlige brugergruppemøde.
Databaseprojekt v/Frank
Frank arbejder stadig på, at få en forskeradgang til at kunne søge viden fra biblioteket på Samsø.
I øjeblikket er det kun muligt at søge denne viden på Statsbiblioteket og det Kgl. Bibliotek. Denne
vidensbank skal være tilgængelig for alle, og Samsø kunne blive første sted ”ude i landet” med
adgang.
Prisen er ca. en kvart million for at få adgang til forskningsmaterialer/forskeradgang. Opgaven er,
at få dette finansieret og hvilket ministerium, der vil være med til at etablere det på forsøgsbasis
med fuld økonomisk dækning af licensen.
Frank har fundet en pulje der kan søges, en pulje til folkebibliotekerne i udkantsområderne. Karen
hjælper med det praktiske og tager med til Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet,
Erhvervsministeriet og Ministeret for By, Bolig og Landdistrikter for at præsenterer Videnscenter
Samsø. Samtidig vil Frank undersøge muligheden for at søge hos Mærsk fonden.
3. Eventuelt
• Det undersøges om der er mulighed for at repræsentanter fra brugergruppen kan være
biblioteksguides udenfor bibliotekets åbningstider
• Der foreligger en Idebanken med tiltag på biblioteksområder. Idebanken tages ikke slavisk, men
andre må gerne byde ind og iværksætte sine ideer Det er man altid velkommen til.
• Der er etableret mobil åbningsmulighed af adgang til biblioteket således, at personalet eller evt.
brugergruppen til Open by Night og Sommer i By kan åbne kort og borgere kan få adgang til
biblioteket.
• Måske var det en ide, at invitere foreninger til at komme og se biblioteket og få præsenteret
bibliotekets muligheder og åbne op for udlån. Eks. borgerforeninger, seniorklub, hyggeklubben
osv. Oversigt over foreninger findes bag i Samsø Håndbogen.
• Forespørgsel om, hvorfor skoleelever skal være 15 år, for at kunne komme på biblioteket
udenfor den bemandet åbningstid. Fra biblioteket henvises til, at man har fulgt Kulturstyrelsens
anbefalinger, hvor man har sat en aldersgrænse på 15 år. Der er indlagt bibliotekstimer i
skoleskemaet, men udnyttelsen af bibliotekstimerne er op til den enkelte lærers prioritering,
hvorfor børn i 6 og 7. klasse oplever, at muligheden for at låne bøger begrænses til firkvarterene,
den offentlige åbningstid onsdag eftermiddag, eller i følgeskab med forældre. Er det muligt – evt. i
en forsøgsperiode, at udvide adgangen til biblioteket for aldersgruppen 13-14 årige?.
o Hvis skoleelever printer efter kl. 12, er det ikke muligt at afhente printet, da man skal have
fat på en lærer, der

kan låse op til biblioteket.
• ”Bogen kommer” eksisterer også på Samsø, men det er noget man skal bevilliges til, for at få
bogen leveret i hjemmet.

Mødet slut 21.00/referat Tina Øster

24.03.14

Referat fra Brugergruppemøde 24/3
Fremmøde: Melanie, Anne, Ida, Karen, Jakob
Afbud: Tina, Frank og Alistair
Tina og Frank kan komme til onsdagsmødet.
Dagsorden til d.26/3
• Velkommen (Ida)
• Nyt fra biblioteket v.Melanie (arrangementskalender, åbningstider, i-pads til udlån)
• Nyt fra brugergruppen:
• Jakob om it: It-gruppen nu hver den første søndag i måneden april maj juni og så ikke mere.
(Internationale get on-line lægger godt op til det)
• Ida om reklametiltag (brigaden) kort om dansk for udlændinge
• Frank om databaseprojektet
• Melanie fortæller om læsekredse (Anne Grethe havde jo gang i det inden hun rejste)
• Evt. ideer forespørgsler fra de fremmødte
• Ida henviser til idékatalog og runder af
Mere fra mødet d. 24:
Vi læste idékataloget op og blev enige om at vi vil henvise til det morgen, det ligger her og er klar
til at nogle bruger det.
Nye idé: Foreningslivet kunne holde møder her inviteres, men måske problem for almindelige
brugere?
Ville det være en idé at nogle stillede sig til rådighed som biblioteksguides m. badges især når
biblioteket er uden betjening? Den her idé vil vi nævne til mødet d.26 og lodde stemning
Vi snakkede også om vanskelighederne ved at få ældre borgere til biblioteket rent
transportmæssigt. Der findes kørselsordninger, men kun til de borgere der ikke kan benytte
almindelig offentlig transport.

Konkrete opgaver:
Jakob snakker med Bo fra fristedet om evt. samkøring af øens forskellige lektiecafé tilbud. Er der
overhovedet behov?
Ida kontakter Tina og prøver at finde ud af mere om behovet for danskundervisning for
udlændinge i mere løst regi på biblioteket (Tina pga kontakt til fagforeningsmedlemmer der er
indenfor målgruppe)
Karen vil undersøge om borgerservice vil lave et opslag om brugergruppens it hjælp hver den
første søndag i måneden. Borgerservice er ofte de første der møder behovet.

Melanie efterlyste oplæsningsfolk til kommende arrangementskalender: Ida L vil gerne igen, Jakob
vil kontakte Tom Nagel, Karen kontakter Ida Jermiin,
Hvis nogen har oplagte kandidater, der gerne vil læse op en aften uden anden betaling end en
flaske vin, så kontakt Melanie.
De, der kan, kommer lidt før mødet og hjælper med at lave te og kaffe osv.

Vi ses
KH Ida

07.03.14

Referat biblioteksbrugergruppemøde 7. marts 2014.

Tilstede: Karen, Karin og Melanie
Fraværende: Ida, Frank, Alistair, Tina, Jakob og Anne.
Referent: Melanie
Punkt 1: Get Online Week 2014
Get Online Week er et europæisk projekt, som kører fra den 24.-30. marts.
Det handler om at støtte op og hjælpe personer som ikke ellers er online eller ønsker at lære
mere.
Og det skal vi da naturligvis på Samsø Bibliotek.
Det blev besluttet at vi holder åbne værksteder:
Mandag d. 24. kl. 13-15
Tirsdag d. 25. kl. 13-15
Onsdag d. 26. kl. 10-12
Torsdag d. 27. kl. 13-15
Fredag d. 28. kl. 10-12
Karen har mulighed for at være tilstede i samtlige tidsrum.
Der vil også være minimum et medlem af personalegruppen til stede.
Men vi vil naturligvis gerne have flere medlemmer af brugergruppen med.
Har man ønske om at lave værksted om et specifikt emne er dette også meget velkomment.
Der er standard pressemateriale der udleves af kampagnen, disse formidler personalegruppen
videre til Samsøposten, facebook og hjemmesiden.
Læs mere om Get Online Week på : http://www.it-formidler.dk/get-online-week/get-online-week2014
Punkt 2
Næste offentlige stormøde er fastsat til onsdag d. 26. marts klokken 19-21.
Det skal arrangeres og annonceres, det skal i Samsø Posten torsdag d. 20. marts, og der er
deadline for indlevering af annonce mandag d. 17. marts.
Karen tager kontakt til Ida for at få styr på hvem der gør hvad.
Der bør afholdes et møde inden stormødet.

08.01.14
Referat af første møde i biblioteksbrugergruppen i det nye år 8/1
2014.
Vi sagde godt nytår og var enige om at der var kommet utrolig
mange gode ideer til det store møde d.10. MEN hvordan kommer
de gode ideer videre?
Hjemmesiden (bibliotekets hjemmeside med vores egen fane) er
måske ikke nok ’reklame’. Hvordan kommer vi fra hver vores
projekt/de små projekter på ’det vil vi gerne plan’ til at det bliver
realiserbart?? Ellers bliver vi ved med at mødes og snakke ideer
uden at få gjort det til handling.

Karen mindede om ansøgningen om Brugsen midler.
Jakob om it- fronten Han er interesseret i at lave nogle Hackspaces (buzzword indenfor alt muligt lige nu, bl.a it): Et sted hvor
man mødes og ’løser problemer sammen’. Fx i forhold til
computere, men det kan også være bioforskning, musik, eller
hvad som helst (åbent værksted). Gå ind på www.code.org siger
Jakob og se en øjenåbner om ’hvordan man tilegner sig evnen til
at programmere fra barnsben. Det hele lød rigtig spændende!
Karen vil gerne være praktisk medhjælp.
Ida om sin idé om at få mere dansk for andetsprogede ind på
biblioteket Nogle af de midler Marcel snakkede om må kunne
ansøges. Hun vil gå i gang med at kontakte dels Marcel og dels
finde ud af behovet /målgruppen (fx folk med dansk som andet
sprog ansat hos Kjelddahlerne, Brattingsborg, Syltefabrik mm) Der
blev nævnt katolske kirke og Semic som oplagt kontakt til de
polakker der bor her. Ida vil gå videre også med kontakt til
VUC og kommunen.
Lavpraktisk om it på biblioteket Karin spurgte til den der mere
brede almen it hjælp til dit og dat.
Jakob arbejder også med DET og sagde at man helt lavpraktisk
kunne skrive et opslag : Den og den dag/ aften kan du/I komme
forbi hvis du er i tvivl om NEMIdé, Facebook osv og så have nogle
der var gode til it som frivillige, der gerne vil hjælpe.
Nærmeste fremtid konkret: Jakob foreslår søndag som fast aften
for ’lavpraktisk It’, men vender tilbage, også med lille
oplæg/opslag (PR). Karen vil undersøge hvad ældrerådet laver itmæssigt og koordinere, så vi ikke laver
sammenfaldende/konkurrerende projektet, men i stedet hjælper
hinanden.
Karin foreslog også at vi sammen med de ansatte henvendte os og
lavede ’Kom-nu-skal vi-vise jer-hvordan-det-fungerer-påbiblioteket’ for de ældre, der har svært ved at overskue, hvordan
de skal komme igang, evt. med afhentning og det hele (Bl.a
plejehjem/beskyttede boliger osv) Igen lavpraktisk: hvordan
kommer man ind, hvordan låner man osv osv.
Ida sender Superbrugsen ansøgning. (Er gjort)
Derudover var vi enige om at Brugergruppen skal være tilstede
ved åbning af den nye indgang i uge tre….. eller hvornår det nu
bliver?! ;) Så mange som muligt.
KH Ida

