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Referat af møde mandag den 11. april 2016 kl. 10.30-14.00 i Slots- og 
Kulturstyrelsen (SLKS) 
  

 

Tilstede: 

Hans Nielsen, (Bibliotekschefforeningen), Randers Bibliotek 

Leif Andresen, (FC), Det kongelige Bibliotek 

Steen Søndergaard Christensen, (LSF), Danmarks Kunstbibliotek 

Hanne M. Sørensen, (DB), Sønderborg Bibliotek 

Tina Woge Nielsen, (Refencefaggruppen) Esbjerg Bibliotekerne 

Eli Greve, (DFFU), Syddanske Universitetsbibliotek 

 

DBC: Nanna Agergaard, Bente Schade Poulsen 

Statsbiblioteket: Henrik Haagensen 

DDB: Maiken Maigaard 

SLKS: Preben Aagaard Nielsen, Ulla Kvist 

 

Under pkt. 3 deltog Anders Cato, SLKS 

 

Afbud fra: 

Lilli Mortensen, (CB’erne), Vejle Bibliotekerne 

Pernille Saul, (IT-faggruppen), Guldborgssund Bibliotekerne 

Hella Hostrup, (Professionshøjskolerne) UC Syddanmark 

Gleen Lervad-Bjørn, DDB 

Tine Vind, Slots- og Kulturstyrelsen 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Preben Aagaard Nielsen bød velkommen til mødet og en kort 

præsentationsrunde fandt sted.  Preben Aagaard Nielsen meddelte, at 

Statsbiblioteket havde bedt at få en observatør post i udvalget og det var blevet 

imødekommet. 

 

Dagsordenen blev derefter godkendt. 

http://www.slks.dk/
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2. Godkendelse af referat af 3. møde i BIL-udvalget 

Referatet var udsendt tidligere til godkendelse pr. mail. På et spørgsmål fra 

Bente Schade Poulsen til pkt. 3. Brugerskabte data, hvor Leif Andresen havde 

ønsket en høring fra DBC, kunne Leif Andresen svare, at tanken havde været, at 

høringen skulle foregå via profblog. 

3. Indstillinger om National Strategi for Autoritetsdata og overgang 
til de nye katalogiseringsregler RDA, v. Anders Cato 

Materiale vedr. indstilling fra Bibliografisk Råd mv. var udsendt med 

dagsordenen. Anders Cato gennemgik derefter indstillingen fra Bibliografisk Råd. 

Han nævnte herunder, at Bibliografisk Råd anbefaler den model, hvor reglerne 

ikke oversættes til dansk. Indstillingen havde derefter været drøftet i 

Biblioteksrådet, som havde bakket op om indstillingen. 

 

Steen Søndergaard Christensen tilsluttede sig indstillingen fra Bibliografisk Råd 

med den bemærkning, at det er vigtigt, at Danmark ikke isolerer sig. 

 

Leif Andresen bakkede som FC repræsentant entydigt op om at indføre de nye 

regler og understregede, at der fremadrettet bør inddrages ekstern ekspertise til 

den tekniske del. Han foreslog desuden, at Bibliografisk Råd kan bruges som 

sparringspartner. Omkostninger vedrørende udvikling af den nationale 

infrastruktur, mente han, bør være en del af DDBs Releaseplan for 2017.  

 

Hans Nielsen spurgte til, hvor stor en del af materialet, der egentlig vil blive 

oversat. Leif Andresen svarede, at uddannelsesmaterialet og introduktioner vil 

være på dansk. Reglerne oversættes som hovedregel ikke, idet de er specifikt 

rettet mod katalogisatorer.  

 

Leif Andresen (der er formand for Bibliografisk Råd) svarede videre, at der skal 

udarbejdes en plan for overgang til RDA både nationalt og lokalt. 

Leverandørerne skal inddrages via DanZig udvalget og en dansk profil vedr. den 

tekniske implementering skal udarbejdes.  

 

Preben Aagaard Nielsen konkluderede, at BIL-udvalget kan tilslutte sig 

indstillingen fra Bibliografisk Råd. Han oplyste, at der forhåbentligt i SLKS vil 

kunne træffes en endelig beslutning om overgang til RDA inden sommerferien 

2016. 

4. bibliotek.dk, v. DBC 

Nanna Agergaard gav en kort status om følgende punkter: 

 Kvartalsrapporter for bibliotek.dk (2015 Q3 og Q4) 

2016 1. kvartal ikke færdig. E-kopi tallene er stærkt stigende. 

 Status for nyt Netpunkt – og hvad der er på vej – udfordringer og spørgsmål 

til udvalget om fx søgeregistre og skan 



 

Version 2 side 3 

Første betaversion af det nye Netpunkt kan ses på alfa.netpunkt.dk. Bliver 

snart meldt ud til bibliotekerne. Login med samme password. 

 Fokus på gymnasiebetjeningen 

Der afholdes mange stærkt søgte kurser for gymnasier i form af 

studieforberedende undervisning 

 Titler i bibliotek.dk, der er tilbagetrukket fra forlaget (skal de vises?) 

Spørgsmålet om afviste ph.d.-afhandlinger/bøger, der er trukket tilbage fra 

forlaget, skal vises i bibliotek.dk, blev diskuteret. Enighed om at sådanne 

poster skal være synlige i bibliotek.dk med en note om, at bogen er trukket 

tilbage.  

 Automatisk fjernlån 

Del 2. er nu sat i drift: automatisk fjernlån af eget materiale. 

 Funktionskoder (udfordringer i en grænseflade) 

Diskussion af filtre i forhold til f.eks. forfattere. Visningen virker umiddelbart 

ikke så intuitivt og indlysende. Nanna Agergaard vil tage kommentarerne 

med tilbage. Evt. vil dette være oplagt til at gennemføre en brugertest på. 

 Brugerundersøgelsen, november 2015 

http://www.danbib.dk/sites/default/files/Brugersurvey_2015a.pdf 

En opfølgning på undersøgelsen er lagt på profblog.dk, hvor nogle af 

highlights er trukket frem. Til slutbrugerne er der opfølgning med forklaring 

på spørgsmål og opklarende vejledning.  

 Introfilm 

Ny film på vej, især med fokus på gymnasiesegmentet. Hans Nielsen 

foreslog, at DBC kontakter e.kurser.nu med henblik på et evt. samarbejde. 

 Kommende projekter (CULR, schema.org) 

 CULR står for Core User Library Registry (på hvilke biblioteker er en given 

person eller virksomhed registreret som låner). Axiell er i færd med at 

udarbejde et forsøgsudtræk.  

 Schema.org: Første fase løst i 2015, 2016 skal andre materieler end 

bogposter mærkes op. 

 SAOU søgninger (licensoplysninger) (Service for Authorization of Objects 

and Users - ”klik her for at se om dit bibliotek giver adgang”). Ny facilitet 

med besked om, at ens kvote for download er opbrugt.    

5. Lånesamarbejde og kørselsordning 

Ulla Kvist orienterede kort om kørselsordningen, derunder at der skal forberedes 

et nyt udbud i løbet af næste år.  

6. Gensidig orientering/meddelelser 

a. Fra SLKS, herunder 

 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark 

På det seneste møde efterlyste Preben Aagaard Nielsen forslag til 

ændringer og opdateringer til retningslinjerne. I tilbagemeldingerne var 

http://www.danbib.dk/sites/default/files/Brugersurvey_2015a.pdf
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der ikke indkommet forslag til ændringer. Konklusion er, at 

retningslinjerne ikke trænger til en revision pt.  

 Biblioteksstandarder i Danmark 2015 

Version 2015 er nu tilgængelig på styrelsens hjemmeside. 

 ISO 18626 (Fjernlånstransaktioner)  

Leif Andresen orienterede om standarden, som har fungeret i et par år 

og dermed kunne trænge til en mindre revision. Forslag til ændringer 

efterlyses, især tidligere involverede parter bedes vende tilbage med 

forslag. Svarfristen er i slutningen af juni måned 2016.   

 Biblioteksstatistik 

Ulla Kvist og Preben Aagaard Nielsen informerede om en revision af 

indberetningskategorierne til Danmarks Statistik. Endvidere at 

Biblioteksbarometeret for både forsknings- og folkebiblioteker er sendt 

ud med svarfrist den 29. april 2016. 

b. Fra DDB, herunder: 

Maiken gav en kort status for releaseplanerne 2015, 2016 og 2017. En 

stor del af projekterne fra 2015 blev overflyttet til 2016, hvilket  

betød en revision af releaseplan 2016. 

 

Der er afholdt dialogmøder omkring releaseplan 2017. Input fra 

dialogmøderne vil blive brugt i forslag til releaseplan for 2017. Som 

konsekvens af problemerne med overflytningen af projekter til 2016 er 

fastlæggelsen af årshjulet for 2017 blevet skubbet til efteråret.   

 

Leif Andresen forklarede, at ca.50 % af alle projekter fra 2015 er blevet 

overflyttet til Releaseplan 2016. DDBs infrastrukturgruppe blev 

inddraget i arbejdet med overflytningen, og det vigtige er, at DDB har 

besluttet at flytte årshjulet til efteråret. At flytte så mange projekter 

uden høring er i sig selv et problem, men DDB har taget konsekvensen, 

så det samme ikke sker igen. 

 

Infrastrukturgruppen har udarbejdet et oplæg til strategiske 

pejlemærker, der skal sætte retningen for releaseplanerne fremover.  

Gruppen har udarbejdet et forslag med 7 statements, som skal 

behandles på et møde i juni måned. 

 

Leif Andresen påpegede, at i de tidligere releaseplaner har projekterne 

været set på one by one, men da mange projekter faktisk strækker sig 

over flere år, har det haft den konsekvens, at den samme beslutning 

blev taget år for år, hvilket ikke giver mening.  

 

Maiken Majgaard uddelte en oversigt over alle projekterne. På 

hjemmesiden vil der snarest blive offentliggøre en rapport over, 

hvordan det er gået i 1. kvartal.  

 

http://slks.dk/publikationer/publikationsarkiv-kulturstyrelsen-2012-2015/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2015/
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Leif Andresen understregede, at selvom det fremgik af Nannas oplæg, 

at et nyt Netpunkt ikke er nedprioriteret, så ville han alligevel påpege, 

at projektet ikke bør forsinkes yderligere. Ligeledes mente han, at RDA 

og autoritetsdata bør have en stor fylde i 2017 releaseplanen.  

 

Hans Nielsen spurgte til en status for oprettelse af bruger via NemID. 

Majken Majgaard kunne forklare, at den funktion allerede nu er klar i 

DDElibra.  

 

Derefter fulgte en diskussion af, hvordan DDB bedst informerer på BIL-

udvalgets møder. Det blev aftalt, at fremadrettet vil en oversigt over 

projekterne blive udsendt med dagsordenen.  

c. Meddelelser fra udvalgets medlemmer, herunder FFU-
bibliotekernes pejlemærker for bibliotekernes infrastruktur 

Leif Andresen fortalte, at FFUs DDB kontaktgruppe har haft 

diskussioner om pejlemærker for bibliotekernes nationale infrastruktur 

set i FFU-bibliotekernes perspektiv. Disse diskussioner er mundet ud i 

oplæg fra gruppen om hvad, de finder er væsentligt fremover for 

bibliotekernes infrastruktur. Skal tages som et udtryk for et ønske om 

at være proaktiv i forhold til DDB og releaseplanen for 2017. Oplægget 

kan ses på dette link 

7. Kommende møder, tidspunkt og emner 

Af årshjulet fra DDB fremgår det, at BIL-udvalget vil blive involveret flere gange 

henover efteråret i forhold til DDBs releaseplaarbejde. De endelige datoer er 

endnu ikke fastlagt. Der vil blive sendt en invitation ud, når datoerne er fastlagt. 

Fokusområder vil blive fastlagt inden sommerferien, skal behandles i DDBs 

infrastrukturgruppe og i DDBs koordinationsudvalg, samt i BIL-udvalget, 

formentlig engang i september. 

 

Derfor vil det næste møde i BIL-udvalget blive i september og dernæst et møde 

efter høringen i november, hvor der vil ligge forslag til releaseplan 2017. Der vil 

blive holdt separate møder i DDBs infrastruktur gruppe og i BIL-udvalget – ikke 

fællesmøder.  

  

Preben Aagaard Nielsen sender en Doodle ud, når tiden nærmer sig. 

 

Preben Aagaard Nielsen efterlyste punkter til næste møde. Punktet med RDA og 

autoritetsdata vil blive taget op igen med status og fremdrift. Det aftaltes 

desuden, at DBC på et kommende møde vil holde et oplæg om brugertest – 

hvordan de udarbejdes. 

8. Evt.  

Preben Aagaard Nielsen takkede for god ro og orden. 

http://www.dfdf.dk/images/FFUsDDB/Strategiske_pejlem%C3%A6rker_for_FFU-bibliotekerne_april_2016.pdf

