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Baggrund
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er etableret som et forpligtende
samarbejde mellem kommuner og staten. Der er i samarbejdsaftalen
mellem KL og Kulturministeriet aftalt en organisering til styring og drift af
DDB. Samarbejdet omfatter en styregruppe, en koordinationsgruppe,
faggrupper for indkøb, infrastruktur og formidling og et sekretariat.
Formål
Faggruppen for formidling skal med udgangspunkt i den gældende
formidlingsstrategi koordinere og udarbejde målsætninger for den
nationale og den tværgående lokale digitale formidling i regi af DDB.
Formidlingsgruppens opgaver
Faggruppen er stedet, hvor der tænkes strategisk udvikling af
formidlingen, herunder løbende tages stilling til bibliotekernes public
service opgave, og hvordan den bedst muligt kan udfyldes.
Desuden har formidlingsgruppen følgende opgaver:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Stille forslag til fælles formidlings- og udviklingsinitiativer
Koordinering af formidlings- og udviklingsinitiativer
Sikring af, at der i videst muligt omfang arbejdes med fælles
løsninger
Sikring af, at løsninger og funktionaliteter samt ressourcer i videst
muligt omfang genbruges på tværs af netbiblioteker og de lokale
hjemmesider
Input til den strategiske udvikling af netbibliotekerne og andre DDBrelevante formidlingsområder
Model for hvordan man fastsætter succeskriterier
Input til prioritering af initiativer (eks. markedsføring, metadata,
brugerinddragelse, co-creation, sociale medier, teknik)
Input til konsolidering af netbiblioteker og andre DDB relevante
services
Relevansvurdering af nyudvikling
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Medlemmerne af DDB’s faggruppe for formidling skal have fagspecifikke
kompetencer, og til daglig beskæftige sig med digital formidling. Gruppen
sammensættes af ansatte fra mindre og større biblioteker1, så alle
formidlingsbehov tilgodeses. Minimum én af deltagerne i gruppen skal have
et indgående kendskab til DDB CMS. Gruppen består af 5-6 deltagere.
Møder og betjening af formidlingsgruppen
Der afholdes møder 4-6 gange om året og faggruppen betjenes af DDB–
sekretariatet.
Faggruppen virker til udgangen af 2015. Der kan forekomme justeringer i
antal deltagere, mødefrekvens, ambitioner m.m.
Faggruppen for formidling refererer til koordinationsgruppen i det løbende
arbejde.
Der udsendes en invitation med en beskrivelse af ønsker til kompetencer til
alle DDB-biblioteker med opfordring til at foreslå medlemmer til
faggruppen for formidling. På baggrund af forslagene laver sekretariatet en
indstilling til koordinationsgruppen som endeligt godkender medlemmerne.
Ved udpegelse af medlemmer af faggrupperne skal det sikres, at der er en
bred repræsentation af kommuner. Såfremt to ansøgere har de samme
kompetencer vil medarbejdere fra kommuner der ikke i forvejen er
repræsenteret i koordinationsgruppen og styregruppen således blive
prioriteret.

1

Herunder FFU-biblioteker, der har direkte tilknytning til
folkebiblioteksrettede bibliotekstilbud.
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