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(Bibliotek & Medier), Christian S. Vandel (Det Kongelige Bibliotek), Thomas Toft 
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Formål med dagen

• To DEFF Arkitektur&Middleware projekter med 
titlen ”Danbib som fælles katalog”

– Projekt 1: Analyse og anbefaling

– Projekt 2: Implementation

• Projekt 2 blev …..  endnu et analyse projekt

• Det er en fiasko, men vi tænkt meget og ønsker 
at dele denne viden og skabe debat



Program fra 10-12:30
Fokus: Katalog
10:00-10:30 Projekterne, resultater og definitioner - Søren
10:30-11:10 DanBib, OpenCat, datamodel, scenarier Tommy

11:10-11:20 Kort pause 

Fokus: Materialevalg
11:20-11:30 Leverandørmodel - Kasper 
11:30-11:40 DanBib-modellen - Nanna
11:40-11:50 WorldCat-modellen - Søren 
11:50-12:00 Exlibris-modellen - Henriette 

12:00-12:15 Forskel på modellerne - Per Mogens 
12:15-12:30 Diskussion og afrunding – Lene



Kataloger i mange afskygninger

Lokal katalog

DanBib

WorldCat

Fælles katalog
(Leverandør)

• Fælles katalog: én titel – én post

Kopi,
Berigelse

link

Andre landes
National bibliografier



Baggrund for projekt 1 - 2008

• Kan det virkelig passe at 

forskningsbibliotekerne har:

• Lokale standalone kataloger
med selvstændig kopi i Danbib

– Model Forsk: én post pr. bibliotek

• Hvorfor kan folkebibliotekerne:

– Model Folk: én titel – én post 



Resultat af projekt 1

• Resultat
– Datamodel for DanBib fælles katalog
– Regler for sammenlægning poster i DanBib
– Integration til lokal katalogerne

• Anbefaler et implementationsprojekt, som bevilliges

• Fordele
– Alle får glæde af rettelser til en fælles post
– Bedre poster = bedre slutbruger betjening
– Konvergens i katalogiseringspraksis
– Konsolideringsmuligheder



Opdeling af posten

Lokale data Fælles-lokale Fælles Data

003 00 *a 123456 *&820010

003 00 *a 111111 *& 810010

100 00*0*aRude*hJeppe*&870970

245 00*aISDN-bogen*eJeppe Rude

250 00*a1. udgave 

260 00*aValby*bBorgen*c1991*kNarayana, Gylling

…….

652 00*m65.87*&870970

666 00*0*ftelekommunikation*&870970

666 00*0*fISDN*&820010



Projekt 2 –implementation

• Manglende opbakning
– Bibliotekerne ikke parate

– Kompleks model

– Forskellig katalogiseringspraksis

• Omdefinering af projektet:
– Analyse af berigelsespotentialet

– Fælles værktøjer til Indkøb og katalogisering

– Roadmap for fremtiden

– Formidling af resultaterne

– Kig ud over DanBib



Berigelsespotentialet

• Via klyngerne i DanBib blev 
berigelsespotentialet undersøgt i forhold til 
emneord, klassifikationer og ISBN 

• 30-60  procent af posterne hos RUB, KB 
og SB kunne beriges

• Leverance kan bestilles hos DBC

• http://katalogsamarbejde.wordpress.com/



Eksempel – RUB berigelse af 
gamle poster



Fælles værktøjer til Indkøb og 
katalogisering

• Bedre og billigere værktøjer

• Mulighed for samarbejde nationalt og eller 
internationalt. I forhold til 
– Materiale-, data- og værktøjs-leverandører

– Indkøb og katalogisering

– Nye services

• I disse sparetider: Mulighed out- og insourcing. 
Eller bare lidt omstrukturering af opgaverne.



Roadmap



Bred definition af fælles

• National fællesskab omkring DanBib

• Global fællesskab omkring WorldCat

• Leverandør fællesskab omkring fx URM

• Smalt fællesskab med andre lignende 
biblioteker i Danmark eller globalt 



Værdikæde for bibliografisk data

Kilde: The Research Information Network, Creating calatogues: Bibliographic records in a networked world



To typer af materialevalg

• Baseret på bibliografiske databrønde
– Høj kvalitets Marc-poster
– nyhedslister baseret på søgning efter nyheder i 

brønden
– Kræver accession-system til budgettering og 

ordreafgivelse

• Baseret på leverandør portaler
– Mulighed for bestilling af bøger før de udgives
– Tynde Marc-poster
– Leverandørgenereret nyhedslister
– de tynde poster kan efterfølgende beriges

Brønd/leverandør katalogNyhedslister Klient



Resume

• De to projektet

• Defineret forskellige typer ”Fælles 
kataloger”

• Roadmap

• Fælles værktøjer

• Berigelse

• Materialevalg


