Referat e-bøker
Referent: Kari

BookBites og e-medier
I 2020 har vi hatt mye midler til BB. Felles konsortium for Troms og Finnmark fra 2021.
Finansieringen må bestemmes.
Budsjett legges frem med utregning for kronebeløp pr. innbygger, på kr 1, 1,50 og 2.
VGS er ikke med i budsjettet fordi det har vært gjort ulikt i tidligere Troms og Finnmark. Vi er dermed
ikke klare enda for å implementere VGS i budsjettet, men dette vil det jobbes videre med.
Konsortiet får også penger fra fylkeskommunen, og i 2020 fikk vi også mye koronamidler – som
nestene er helt brukt opp. På grunn av koronamidlene har vi i 2020 fått kjøpt e-lydbøker, men vi må
muligens kjøpe kun til barn og unge fremover, avhengig av hvilken betalingsmodell som velges. Vi
kommer ikke til å kunne opprettholde 2020-standard selv om vi går for 2 kr pr. innbygger.
Brukstall: Jo mer innhold vi tilbyr, jo større blir bruken.
Innkjøpskriterier: Informerer om at vi tar imot innkjøpsforslag, men at vi ikke har mulighet til å
etterkomme alle ønsker pga. forlagsbestemmelser. Samiske forlag har ikke avtale med BB – dette er
under arbeid. Pr i dag finnes 4 samiske titler i BB.
Forlagene gir også ut enkelte bøker i deler, hvor hver del prises som en hel bok. Dette kjøper vi ikke,
men jobber mot å forbedre tilbudene.
E-lydbøker kommer ikke på kulturfond.
Innkjøp og drift: I drift har man ulike roller, for eksempel innkjøper, bokhylleskaper osv. På
konsortsienivå kan vi lage bokhyller som alle bibliotek får. Lokalt lagde bokhyller vil vises først.
BB koster 0.30 øre i drift pr. innbygger.
Birgit: Det er rimelig å tenke seg et maksbeløp for Tromsø, for å unngå å ruinere dem økonomisk.
Ang. lydbøker: vi vet at forvaltningen ikke fungerer, her vil det komme endringer. Bruksøkningen
handler i tillegg til utvidet tilbud om at vi har vært ivrig på markedsføring. Den må også kunne sees
som en digital vending hvor vi har flyttet lesere fra bøker til e-medier.
Innspill fra salen:
•

•
•
•
•

Det blir dyrt om vi skal fordoble innbetalingen fra 1 til 2 kr pr. innbygger. Kan dette gjøres på
en annen måte, f.eks. gi et budsjett pr kommune, og at bruken stoppes når budsjettet er
brukt opp?
– Dette går ikke, det er for arbeidskrevende, og uheldig at tilbudet plutselig forsvinner når
pengene er brukt opp.
Det blir dyrt i Troms
BB tar helt av, særlig på lydbøker.
Ang. bruk til barn: har mye å si med FEIDE-innloggingen for barn, det gjør at bruken går i
været. (Vi kan ikke se dette i statistikken, selv om dette er en del av totaltallet).
TFFB: Vi vil opprettholde FEIDE-tilbudet. Vi vet ikke så mye om hvordan de bruker tilbudet,
mtp. Klassesett, for eksempel. Dette må vi se på. Kanskje vi kan involvere utdanningsetaten i
finansieringen.
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•
•
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Totalbeløpet høres rimelig ut, særlig med maksgrense. For et lite bibliotek er det mye
penger, men også et godt tilbud vi får.
VGS bør også være med på FEIDE og BB.
Vi bør gå for 2 kr. Dette er på vei opp, det er ikke alternativ til e-lydbøker (CD finnes ikke
lenger, mens e-bøker kan leses som papirbøker).
1, 50 eller 2 kr er greit, men vi bør likevel prioritere lydbøker for barn.
Tromsø bibliotek kan gå med på 1 kr pr. innbygger, men ikke mer – dette blir da makstak.
Prioriterer lydbøker til barn
Vanskelig å konkurrere med private aktører som tilbyr e-lydbøker til voksne

Vi må sette en deadline for hva vi bestemmer oss for mtp. rollefordeling i BB-systemet.

