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Referat af møde i udvalget den 28. maj 2015 kl. 10.30 – 15.00 i Kulturstyrelsen
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faggruppe for infrastruktur

Dette referat omhandler alene del 1 af mødet.

For del 2 af mødet har DDB udarbejdet et fælles referat.

Dagsorden, del 1
1.
2.
3.
4.
5.

Indledning og godkendelse af dagsorden
Autoritetsdata og RDA
Lånesamarbejde og kørselsordning
Kommende møder, tidspunkt og emner
Eventuelt

Deltagere
Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek (repræsenterer Forskningsbibliotekernes
Chefkollegium)
Steen Søndergaard Thomsen, Danmarks Kunstbibliotek (repræsenterer Lederforum
for Special- og Forskningsbiblioteker)
Hanne M. Sørensen, Sønderborg Bibliotek (repræsenterer Danmarks Biblioteksforening)
Pernille Saul, Guldborgssund Bibliotekerne (repræsenterer It-faggruppen (Bibliotekarforbundet))
Tina Woge Nielsen, Esbjerg Bibliotekerne (repræsenterer Referencefaggruppen (Bibliotekarforbundet))

H.C. Andersens Boulevard 2 • DK-1553 København V • +45 3373 3373 • www.kulturstyrelsen.dk • post@kulturstyrelsen.dk

Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek (repræsenterer Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbiblioteker)
Hella Hostrup, UC Syddanmark (repræsenterer Professionshøjskolernes Biblioteksledernetværk)
Bente Schade Poulsen, DBC
Marianne Dybkjær, DBC
Ulla Kvist, Kulturstyrelsen (referent)
Preben Aagaard Nielsen Kulturstyrelsen.
Afbud
Hans Nielsen, Randers Bibliotekerne (repræsenterer Bibliotekschefforeningen)
Lilli Mortensen, Vejle bibliotekerne, (repræsenterer Centralbibliotekerne)
Tine Vind, Kulturstyrelsen

1.

Indledning og godkendelse af dagsorden

Preben bød velkommen. Derefter en kort bordrunde med præsentation af mødedeltagere.
Dagsordenen blev godkendt.
Steen udtrykte ønske om, at referatet udsendes hurtigt.

2.

Autoritetsdata og RDA

Anders Cato, Kulturstyrelsens specialkonsulent på det bibliografiske område, gennemgik Bibliografisk Råds (BIR) arbejde med en national strategi for autoritetsdata og
rådets arbejde med RDA (Resource Description and Access) som evt. nye katalogiseringsregler. Anders’ præsentationer er vedlagt referatet.
Meningen med autoritetsdata, som særskilte entiteter, er at gå bort fra registrering
af manifestationer (kartotekskort) – en til en – som var ganske fornuftigt tidligere,
men ikke er hensigtsmæssigt længere. Behovet er nu at kunne gå på tværs og udnyttet nettets muligheder. Det vil være et trin på vejen til at gøre vores baglokale til
vores forbutik.
På spørgsmål fra Elin oplyste Anders, at BIRs arbejde kan følges via mødereferater,
der ligger på Kulturstyrelsens hjemmeside.
Leif tilføjede, at BIRs arbejde er første step i implementeringen af et paradigme skifte
i vores metadata. I de sidste 15 år har vi arbejdet med at vise værker for brugerne. I
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processen med overvejelserne har der været forskellige temadage om RDA og autoritetsdata.
Leif fandt, at BIL-udvalgets opgave vil være at se på hvilke krav, et skifte vil stille til
bibliotekssystemerne. Hvad betyder overgangen for det lokale bibliotekssystem,
hvilke krav skal der stilles?
Elin anførte, at vi i arbejdet skal holde os så tæt på internationale standarder som
muligt.

3.

Lånesamarbejde og kørselsordning

Ulla oplyste, at der er et kørselsudvalg knyttet til kørselsordningen, med deltagelse
fra knudepunkterne og PostNord, men dette udvalg diskuterede primært de meget
praktiske emner og i mindre omfang generelle og principielle spørgsmål. Kulturstyrelsen ønsker derfor at bringe emner af mere generel karakter vedrørende kørselsordningen til diskussion i BIL-udvalget.
Ulla oplyste videre, at der lige nu er en tilfredshedsundersøgelse ude vedr. kørselsordningen.
Endelig fremlagde Ulla en række konkrete iagttagelser:
 Der er for mange fejlleveringer, men hvor sker fejlene? Anvendes der gamle
køresedler?
 Materialer kommer ikke intakt retur, eksempelvis CD’er, der er taget ud af
bøger.
 Eksempler på biblioteker, der sender hjemkaldelser til andre biblioteker med
kørselsordningen. De skal sendes digitalt.
 Der eksisterer ikke længere en nordisk kørselsordning: Der køres ikke længere til Norge. Det har ikke alle forstået.
Endelig opfordrede Ulla til, at man taler med sit knudepunkt, hvis der er problemer –
ikke PostNord.
Steen roste PostNord og deres chauffører. Han fandt, at årsagerne til fejl skal findes
andre steder end hos dem. Der er især problemer knyttet til materialer fra Design
Biblioteket og fra Kunstakademiets Bibliotek. Deres bøger er ikke mærket tydeligt
nok med bibliotekets navn (kun en svag prægning). Han foreslog, at Kulturstyrelsen
bør kontakte dem vedr. problemet.
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Steen fandt desuden, at problemet med at sende brevpost med kørselsordningen
især var et københavnsk problem, hvor der både bliver sendt hjemkaldelser og ønsker om fornyelse med PostNord. Steen vil videregive eksempler til Ulla.
Leif anførte, at disse problemer viser, at bibliotekerne skal følge de aftalte regler.
Hvis ordningen anvendes forkert, kan det være svært at identificere reelle fejl i kørselsordningen. Der kan være brug for en henstilling til bibliotekerne om at bruge
kørselsordningen rigtigt og til de rigtige materialer.
Bibliotekerne skal desuden ændre deres navne på materialerne når der sker fusioner
og materialerne overgår til nyt biblioteksnavn.
Leif oplyste, at han dagen efter skulle holde oplæg på Fjernlånskonferencen og at
han der ville påpege de nævnte problemer.
Steen oplyste yderligere, at der kunne være behov for større kasser i kørselsordningen. De har bøger i meget stort format, der ikke kan være i de nuværende kasser.
Ulla oplyste, at det tages med i overvejelserne.
Leif foreslog, at publikationen Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker tages op på næste møde i udvalget med henblik på evt. opdatering.

4.

Kommende møder, tidspunkt og emner

Næste møde i udvalget vil blive i september 2015. Preben udsender Doodle.
Preben spurgte til forslag til emner for næste møde. Fra forrige møde ligger der forslag til 2 emner:
- Brugerundersøgelser (herunder mulighederne for udsendelse via mails).
- Brugerskabte data (statistikken for bibliotek.dk viser, at anvendelsen er faldet
meget. Er der brug for statistikken mere?)
Leif anførte, at udvalgets kommissorium omhandler teknisk samspil. Udvalget kan
fungere som et bagland for samarbejdet med leverandørerne og systemfolk. Hvor er
der brug for at sætte ind, at pushe til udviklingen ved at lave nogle specifikationer.
Kombineret med oplæg om forskellige tiltag. Leif og Pernille (+ evt. flere) vil sætte sig
sammen og overveje temaer.

4

Pernille foreslog, at udvalget hører om schema.doc.org. Leif har et oplæg om dette.
Desuden forslaget om at diskutere publikationen Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker.
Det aftaltes, at næste mødes emner vil være denne publikation, oplæg om schema.doc.org samt brugerskabte data (statistikken for bibliotek.dk viser, at anvendelsen er faldet meget. Er der brug for statistikken mere?)

5.

Eventuelt

Preben oplyste, at udvalgets kommissorium anfører, at halvdelen af udvalgets medlemmer er på valg hvert andet år. Da alle medlemmer er nye i udvalget, er spørgsmålet, hvem der er på valg efter 2 år og hvem efter 4 år. Preben oplyste, at Kulturstyrelsen vil lave en lodtrækning og på næste møde orientere om resultatet

Opfølgning/emner for kommende møder

-

Brugerundersøgelser (herunder mulighederne for udsendelse via mails).
Brugerskabte data.
Præsentation af schema.doc.org
Diskussion af publikationen Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet
mellem danske biblioteker.
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