Prosjekt Digin etablerer Bibliotek24
Våren 2021 mottok Vestfold og Telemark fylkesbibliotek prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til
et forprosjekt for å se nærmere på muligheten for et nasjonalt konsortium. Prosjektet omfatter
anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester og er inspirert av Det Digitale Folkebibliotek i
Danmark. Forprosjektet var vellykket, og alle landets fylkesbibliotek + Deichman valgte vinteren
2021/2022 å slutte seg til et hovedprosjekt for å omorganisere de fylkesvise konsortiene til ett
nasjonalt.

Toårig prosjektløp
Nå har Nasjonalbiblioteket gitt ytterligere utviklingsmidler for å realisere modellen skissert i
forprosjektet.
Prosjektet vil i 2022 omorganisere nåværende fylkesvise konsortier til ett nasjonalt kalt Bibliotek24. I
praksis betyr dette at alle landets fylkesbibliotek + Deichman vil i løpet av de kommende månedene
si opp avtaler som er fremforhandlet fylkesvis. Gjennom Bibliotek24 vil nye nasjonale avtaler bli
forhandlet frem fra og med høsten 2022. Avtaler som eventuelt er gjort direkte mellom leverandør
og folkebibliotek/vgs-bibliotek berøres ikke i 2022.
Dette vil gjøre det mulig for biblioteksektoren å videreutvikle sømløse bibliotektjenester, samt bidra
til et likere tilbud for landets innbyggere og ikke minst utnytte ressursene bedre gjennom å ikke
gjøre samme jobben en rekke ganger. For leverandører blir det enklere å forholde seg til
folkebibliotek/fylkesbibliotek og vgs-bibliotek, da avtaler forhandles en gang på vegen av alle.
Prosjekt Digin er nå i en fase hvor vi kartlegger eksisterende avtaler. På bakgrunn av dette vil vi sette
opp et veikart for når den enkelte tjenesten vil bli sagt opp og reforhandlet nasjonalt. Egne skriv vil
bli sendt ut i de tilfeller når dette blir aktuelt.
Våren 2023 vil prosjektet åpne opp for direkte deltakelse fra folkebibliotekene. Det vil dermed bli
mulig for bibliotek å kjøpe egne tilganger, gjennom ferdig fremforhandlede avtaler.

Om Prosjekt Digin
Prosjekt Digin er delt inn i et forprosjekt (2021) «Felles drift av digitale innholdstjenester» og et
hovedprosjekt (2022-2023) «Digin fra teori til praksis». Prosjektet eies og ledes av Vestfold og
Telemark fylkesbibliotek i nært samarbeid med Agder fylkesbibliotek, Rogaland fylkesbibliotek og
Viken fylkesbibliotek. Øvrige fylkesbibliotek + Deichman stiller med personalressurser i form av lokal
støtte.

Om Bibliotek24
Konsortiet Bibliotek24 er prosjekt Digins sluttleveranse og vil i prosjektperioden være juridisk knyttet
til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Bibliotek24 vil ha som mandat å fremforhandle nasjonale
avtaler av digitale innholdstjenester på vegne av samtlige folkebibliotek og VGS-bibliotek.
Bibliotek24 vil levere tjenesten ConsortiaManager som sikrer en digital infrastruktur for
administrasjon og distribusjon av digitale innholdstjenester. Bibliotek24 vil også levere tjenesten
BibStat som ivaretar mottak og formidling av statistikk.
OBS: Dette gjelder per nå ikke drift av nettsider eller avtaler om norske e-bøker og lydbøker.

For mer informasjon om prosjektet se digin.vtfk.no eller send en epost til Bibliotek24
kontakt@bibliotek24.no

