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1



-
, ..

. . .
~

1) Søkerens navn: Bergen Off. Bibliotek

Adresse: Strømgaten 6

Telefon/faks: 55 56 85 05

E-post: trineebergen.folkebibLno

Øvrige prosjektdeltakere: Phonofile AS og Institutt for Rettsinfonnatikk.
Andre parter involvert: FONO - (Foreningen Norske Plateselskaper), NOP A -(Foreningen for
Norske komponister og tekstforfattere.) TONO
Kulturdepartementet og Statens Bibliotektilsyn..
2) Prosjektets arbeidstittel: PHONOFILE I BIBLIOTEK - DEL 2: VIDEREFØRING

- teknisk og praktisk tilrettelegging for salg og utlån av
musikk i digital form gjennom folkebibliotekene.

,
3) Søknadssum 2002: 240.000

2003: 40.000

2004: O

4 ektbeskrivelse
4. a runn for prosje e: e søknad av 8/5-2001.
Se o Phonofiles Pros.e !an for del2:Videreførin .ektet.

Bergen Off Bibliotek mottok i juni 2001 støtte fra Statens Bibliotektilsyn i forbindelse med
utlysing av midler til Bredbånd i bibliotek, til prosjektet "Phonofile i bibliotek". Formål:
* Å etablere en lyttestasjon på Bergen Off Bibliotek der brukerne kunne søke og lytte til norsk

musikk.
* Å vurdere de juridiske aspektene ved slik tilgjengeliggjøring.

Status: Lyttestasjon er etablert ved BOB, slik at den kan kobles til Phonofiles database og
benytte denne som oppslagsverk, og i tillegg lytte til all musikk i databasen. (p.t.40 000
innspilte verk utgitt av norske plateselskaper)
Frajan.02 er vit.ass. ansatt ved Institutt for Rettsinformatikk (50% stilling) for å vurdere de
juridiske aspektene ved den type tilgjengeliggjøring som prosjektet tar sikte på.
Rettighetshavere står overfor formidable utfordringer i forhold til piratkopiering. Det er av
stor betydning at det etableres brukervennlige, lovlige alternative tilbud til de eksisterende
fildelingstjenestene som uten rettighetshaverers samtykke sprer musikkfiler i et ekstremt
o .
4.2 Prosjektets viktigste mål (punktvis):
Utvikle løsninger som i tillegg til søke- og lyttefunksjoner muliggjør nedlasting av
musikkfiler til en lokallyttestasjon for eksemplarfremstilling på CD-R for utlån og salg. D~t
er også ønskelig å se på mulighetene for å gi norske borgere tilgang til norsk musikk og
notemateriale via "bibliotekportaler" på intemett '

2



-
. .,

4.3 Hovedinnhold/tiltak (punktvis):

Del 2 av prosjektet vil konsentrere seg om disse områdene:
*Sikkerhet (Forhindre/vanskeliggjøre ulovlig viderekopiering)
*Brukergrensesnitt - og generelt utprøve best mulig tilrettelegging overfor publikum.
* Betalings-/ved er lagsløsninger

*Integrering mot andre institusjoner og tjenester.
For mer utførlig beskrivelse, se vedlegg: Phonofiles prosjektplan, side 2 og 3.

o

4.4 Gjennomførings- og tidsplan:

Start for prosjektets del 2: lS.mars 2002.
Del 2 vil gå parallelt med utredningsarbeidet i dell av prosjektet. Mens dell i hovedsak
fokuserer på de juridiske aspekter, vil del 2 i vesentlig grad se på de tekniske utfordringene
som må løses, og hvordan forholdet til brukerne skal utvikles. Pilotprosjektet vil stille
deltakerne overfor en rekke problemstillinger både av teknisk og juridisk karakter.

Prosjektet skal være gjennomført innen 31. mars 2003, - med påfølgende evaluering i
etterkant - dvs. endelig slutt 30. juni 2003.

4.5 Organisering:

Arbeidet ledes av Phonofile som samarbeider med Bergen Off. Bibliotek. Sammen med
samarbeidspartner TV2, e-Solutions, Artspages, Institutt for Rettsinfonnatikk og NOP A
besitter Phonofile den nødvendige kompetanse innenfor tekniske og opphavsrettslige
fagområder.
Bergen Off. Bibliotek vI Trine Kolderup Flaten og Siren Steen (avdelingsleder "
Musikkavdelingen) vil særlig ta ansvar for tilrettelegging mot brukerne, og for
brukerevalueringen.

4.6 Evalueringsmetoder:
Rapport .
Brukerundersøkelser .
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5) Budsjett og finansieringsplan: Se eget ark. Bruttobudsjett 2002 og 2003: kr.555.000.-

6) Er prosjektet en del av kommunens/fylkeskommunens økonomiplan
Ivirksomhetsplan?
Det er i tråd med Bergen Off. Biblioteks utviklingsplan "VEIER TIL VITE~', vedtatt
1995 og rullert 1999.

7) Eventuelle vedlegg:
Prosjektplan: Phonofile i bibliotek - Del 2: Videreføring

8) Underskrifter, sted, dato:
Underskrift fra k°Z;: eTt. med vedtak i kommunalt styringsorgan)

.~.~ i Per Inge Vannebo
[' byråd for kultur I ) ~ ~ .

prOSjektansvar~1t{()~~~~~ t' ~M;-:~ ~
Trine Kold:~en Siren Steen
Biblioteks'ef avd. leder, Musikkavdelin en

9) Fylkeskommunens vurdering:

.'

10) Fylkeskommunens underskrift, sted, dato:

"
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5) Budsjett og f"mansieringsplan:

Utgifter l. år 2. år 3. år Totalt
prosj ektbudsj ett

1. Lønn 229.000 70.000 299.000
(tilsvarer artene 01~)

2. Kontorutgifter, 46.000 10.000 56.000
reiseutgifter
(tilsvarer artene 100-195)

Inventar, service og 50.000 - 50;000
vedlikehold, med
unntak av media
(tilsvarer artene 200-290) ,

3. Media - -
(må spesifiseres ut fta
arten 200)

4. Kjøp av eksterne 150.000 - 150.000
tjenester(tilsvarer artene 300-380) .

5. Sum utgifter 475.000 80.000 555.000

Inntekter l. år 2. år 3. år Totalt
inntektsbuds.ett

7. Overføringer fra: 240.000 40.000 280.000
Staten
tilsvarer arten 700

8. Fylkeskommunen
(tilsvarer arten 730»

9. Andre (private)
(tilsvarer arten 770)

10. Annet 118.000 20.000 138.000

Il. Sum inntekter 358.000 60.000 418.000

12. KommW1alt tilskudd 117.000 20.000 137.000
innenfor ordinært "

driftsbuds.ett
13. Kommunale

prosjektmidler i
tillegg til ordinært
driftsbuds. ett

14. Statstilskuddets 50,5% 50% 50,5 %
prosentvise andel av
de totale utgiftene
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