
FBI-DAG

Den 23. september 2022



09.30 - 10.00: Ankomst og let morgenmad

10.00 - 10.10: Velkomst ved Jesper Munch Jespersen, forretningschef, KOMBIT

10.10 - 10.30: Baggrund for og formål med etablering af FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur) ved Tina 

Kristensen, specialkonsulent, KL

10.30 - 11.00: FBI-økonomi og governance ved Jesper Munch Jespersen, forretningschef, KOMBIT

11.00 - 11.05: Kort status på RDA ved Jesper Munch Jespersen, forretningschef, KOMBIT

11.05 - 11.45: RDA – implementeringsstrategi og konsekvenser for FBI ved Line Jung Lindhard, bibliografisk 

konsulent, DBC

11.45 - 12.30: Frokost

12.30 - 13.15: Strategi for udvikling af 3. generation af bibliotek.dk – status over resultater og kommende 

planer ved Bettina Andersen, product owner, DBC, og Bo Weymann, direktør, DBC

13.15 - 14.00: Vision og strategi for søgning – status over resultater og kommende planer ved Christian 

Boesgaard, udviklingschef, DBC

14.00 - 14.45: Strategi for supplerende biblioteksdata – status over resultater og kommende planer ved Line 

Jung Lindhard, bibliografisk konsulent, DBC, og Carsten H. Andersen, direktør, DBC

14.45 - 15.00: Pause med kaffe/te og kage

15.00 - 15.30: FBI-videreudvikling ved Pernille Saul, product owner, KOMBIT

15.30 - 16.00: Ordet er frit og tak for i dag

AGENDA FOR FBI-DAG



VELKOMMEN



KOMBIT - Et unikt kommunalt 
fællesskab

• K98-løsninger

• Aktieselskab med selvstændig opgave og klart 

mandat

• Attraktiv forretningsmodel

• Høj grad af kommunal involvering

• Markedsmodning og involvering af leverandører

• Højtspecialiserede medarbejdere

Vision:

KOMBITs vision er at give kommunerne 

frihed og muligheder i den digitale 

fremtid

Mission:

KOMBIT er kommunernes it-fællesskab.

Vi skaber et fundament for fremtidens 

kommune gennem sikker, 

sammenhængende

og innovativ digitalisering
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KOMBITs ydelser til bibliotekerne

Foranalyser og markedsundersøgelser før udbud 

Tilslutningsrunde hos kommunerne 

Kommunal inddragelse i projektet 

Dialog med relevante interessenter 

Udarbejde udbudsmateriale 

Projektledelse af udvikling, implementering og drift af systemet 

Formidle leverancen af systemet til kommunen

Kontraktstyring i forhold til leverandøren - sikre overholdelse af servicemål

Medvirke til kommunernes gevinstrealisering ved systemet 

Opsamling af kommunale ændringsønsker 

Videreudvikling af systemet 

Regelmæssigt gennemføre udbud



Mission og vision for Bibliotekernes Data og It

Vision

Bibliotekernes Data og It udvikler sig med 

bibliotekerne, så bibliotekerne kontinuerligt lever op 

til nye behov.

Bibliotekernes Data og It understøtter 

lånesamarbejde og synergier på tværs af biblioteker 

samt offentlige og private virksomheder.

Bibliotekernes Data og It sikrer sammenhæng på 

tværs af systemer i bibliotekernes systemlandskab, så 

der gives plads til innovative og lokale løsninger.

Mission

Bibliotekernes Data og It hjælper bibliotekerne med 

at fremme oplysning, uddannelse og kulturel 

aktivitet.
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Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI)

• 98 kommuner samt Sydslesvig

• 160 fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Bibliotek.dk:

• 10 mio. årlige søgninger/visninger

• 1,1 mio. årlige bestillinger

• 5,1 mio. årlige besøg

Netpunkt:

• 2,4 mio. årlige søgninger

• 1,3 mio. årlige bestillinger

• 600.000 årlige besøg

Registreringer:

• 75.000 Nationalbibliografi

• 31.000 Supplerende biblioteksdata



Ovenstående figur illustrerer porteføljen for biblioteksvæsnet inddelt i de 

forskellige lag. KOMBITs indkøberfunktion omfatter de røde elementer. 
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Bibliotekernes Data og IT (BDI)

Den 1. januar 2020 overtog KOMBIT på vegne af kommunerne (KL) bestillerfunktionen over for DBC på en række fælles 

nationale opgaver på biblioteksområdet og etablerede en ny organisation til drift og videreudvikling af en Fælles 

Biblioteksinfrastruktur (FBI).

KOMBIT havde i forvejen ansvaret for Fælles Bibliotekssystem (FBS) og for at opnå synergier og stordriftsfordele blev 

FBS og FBI samlet under en fælles organisering kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI) dog med klar adskillelse af 

økonomien for de to organisationer.

Aftalen mellem KOMBIT og DBC løber frem til udgangen af 2024. Opgaven består i at sikre, at biblioteksinfrastrukturen 

løbende udvikler sig med bibliotekerne og deres behov og samtidig opretholde stabil drift.

Bibliotekernes Data og It (BDI)

Fælles 

Biblioteksinfra-

stuktur (FBI)

Fælles 

Biblioteks-

system (FBS)
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• BDI’s projektside og tilmelding af nyhedsbrevet:

www.kombit.dk/bibliotek og www.kombit.dk/nyhedsbreve

• Årsrapport 2021 for Bibliotekernes Data og It

• Organisering og referater fra møder

• FAQ og information vedr. implementeringen af ØiR debitorintegration til FBS

• Overblik over ændringsønsker

• Rekvirer materialer om gevinstrealisering, organisering samt gode råd via bibsys@kombit.dk
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Mere information og inspiration

http://www.kombit.dk/bibliotek
http://www.kombit.dk/nyhedsbreve
https://share-komm.kombit.dk/P0142/FBS%20Dokumenter/%C3%85rsrapport%20for%20Bibliotekernes%20Data%20og%20It%202021.pdf
https://kombit.dk/BDIorganisering
https://kombit.dk/debitorintegration-til-fbs
https://kombit.dk/bdirettelser
mailto:bibsys@kombit.dk




FBI –
BAGGRUND OG FORMÅL
FBI-dag for biblioteksledere, 23. september 2022

Tina Kristensen, Specialkonsulent i KL 

FBI – BAGGRUND OG FORMÅL
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KL og kulturen

• KL som medlemsorganisation, interessevaretager og videnscenter

• KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg: 

Hovedfokus på kultur- og fritidsområdet siden 2018

• Særlig indsats vedr. kulturens værdi og effekt siden 2020

Fx initiativgruppe vedr. Kulturens Analyseinstitut

• Nuværende fokusområde ”Kultur for alle”

• Særligt fokus på biblioteksområdet de seneste år

FBI – BAGGRUND OG FORMÅL



FBI – BAGGRUND OG FORMÅL

KL’s bibliotekspolitiske 
interessevaretagelse

2018: 

• KL og KUM på rundtur for at møde brugere og ikke-

brugere

2019: 

• KL’s bibliotekspolitiske synspunkter lanceres

2020: 

Lovændring: 

• Kommunerne overtager opgaven vedr. drift og 

udvikling af central data og it for bibliotekerne

• KL bliver eneejer af DBC A/S (tidl.: Delt ejerskab 

mellem KL (61,5 %) og staten (38,5 %)

• KOMBIT overtager bestillerfunktion

• DDB nedlægges

2021: 

• Debatoplægget Udnyt folkebibliotekernes potentialer 

lanceres



FBI – BAGGRUND OG FORMÅL

Finansieringsomlægning

Finansieringsmodel før 2020: 

Finansieringsmodel efter 2020: 

Stat

DBCDDB

Biblioteker 

KommunerStat KOMBIT DBC



FBI – BAGGRUND OG FORMÅL

Formål med FBI

Målsætning

”Vi skal hjælpe med at sikre, at it-understøttelsen af 

biblioteksområdet er så god og effektiv som mulig”.

Fokus på bl.a.: 

- Sammenhænge på tværs

- Involvering

- Kommunikation

- Samarbejde og gensidig forståelse

- Gennemsigtighed og styring



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

FBI – BAGGRUND OG FORMÅL

TAK FOR ORDET!





FBI-ØKONOMI OG GOVERNANCE 

VED JESPER MUNCH JESPERSEN, FORRETNINGSCHEF, KOMBIT



Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI)
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• Fremstilling af bibliografiske data (nationalbibliografi og supplerende biblioteksdata), 

inkl. it-produktionsapparat, der muliggør dette

• Anvendelse af data – omfattende it-platform med data management, 

data services og datafordeler samt borgervendte og professionelle grænseflader.



Finansieringsmodeller
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Fælles Biblioteksinfrastruktur:

Finansieringsmodellen følger aftalen mellem KL og Staten: Bloktilskud plus borgerpris (knækmodel)

Fælles Bibliotekssystem: 

Simpel borgerprismodel

Dansk Biblioteks Center

Kommuner

Bloktilskud



Økonomi for Fælles Biblioteks-
infrastruktur (FBI)
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Driftskontrakt  andel ca. 85 %

Udviklingskontrakt andel: ca. 15 %

FBI: Samlet beløb i 2022 - 108,5 mio. kr.

Statens finansiering via bloktilskud: ca. 40 %

Kommunernes finansiering: ca. 60 %

KOMBITs ressourceforbrug: ca. 5 mio. kr.



Finansieringsmodeller (1)

Fælles Biblioteksinfrastruktur

Afregningsmodellen for fag-, forsknings og uddannelsesbiblioteker (FFU) er baseret på fire forskellige grupperinger af 

biblioteker. 

• FC-bibliotekerne 13 % af totalsummen 2.775.600 kr. (2020) 

• Professionshøjskolerne 15 % af totalsummen 2.775.600 kr. (2020) 

• Øvrige biblioteker 31 % af totalsummen 2.775.600 kr. (2020)  

• Centre for undervisningsmidler 41 % af totalsummen 2.775.600 kr. (2020) 

Det Kgl. Bibliotek betaler via statens bloktilskud til kommunerne. 

BEMÆRK! Betaling til Danbib-licens og katalogiseringsbidrag er bortfaldet med ny finansieringsmodel.
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Finansieringsmodeller (2)

Kommunerne afregner efter:

1. En borgerpris baseret på indbyggertal (knækmodel)

2. Andel af bloktilskud, som kommunerne fik tilført med overtagelsen af DBC.

Eksempel:

Afregning for en kommune med 75.000 indbyggere og en bloktilskudsandel på 1,4 %

Bloktilskud

• 41.600.000 DKK * 1,4 % = 582.400

Borgerprismodel

• 11,9 * 75.000 = 892.500

Samlet pris: 1.474.900 DKK
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Organisering

• Strategisk retning

• Overordnet prioritering

• Principielle beslutninger

• Rådgivere

• Ambassadører

Udvalg 

Supplerende

biblioteksdata

FBS og FBI

faggrupper

• Projektledelse

• Leverandørstyring

• Udbud- og kontraktstyring

• Økonomistyring

• Kravspecificering

• Kommunikation og

interessenthåndtering

• Forretningsmæssig sparring

• Rådgivning om behov og krav

• Forslag til prioritering af krav 

og videreudvikling

Leverandør-styregruppe
Formand: KOMBIT

Leverandør

Ad hoc 

grupper

Styregruppe
Formand:

Porteføljegruppen

Prioriteringsudvalg

• Rådgivning og

koordinering

• Prioriteringer
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Proces for videreudviklingsønsker Modtagelse og screening af 
ændringsønsker

(KOMBIT)

Kvalitetssikring og indstilling

(Faggruppe)

Godkendelse med afsæt i strategien

(Styregruppe eller 
prioriteringsudvalg)

Udvikling af ændringsønske

(Leverandør)

Ændringsønskeportal (pt. nedlukket)

KOMBIT udarbejder retningslinjer for, hvordan 

bibliotekerne kan kvalitetssikre og beskrive 

ændringsønskerne.
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KORT STATUS PÅ RDA

VED JESPER MUNCH JESPERSEN, FORRETNINGSCHEF, KOMBIT



Overgang til Ressource Description Access (RDA)
- Status

Kulturministeriet arbejder for en beslutning om at overgå til de nye internationale 
katalogiseringsregler – Resource Description Access.

DBC og KOMBIT har i 2021/2022 arbejdet på en foranalyse, der har specificeret opgaven 
og den forventede pris. 

Analysen er under behandling i Slots- og Kulturstyrelsen, og KOMBIT er i gang med at 
indhente flere oplysninger til den videre behandling.



Bibliotekernes nye 
supermodel

FBI-dagen 2022

23. september 2022

RDA i Danmark



Nødvendighedens 
politik

FBI-dagen 2022

23. september 2022

RDA i Danmark



FBI-dagen 2022

23. september 2022

RDA i Danmark



Hvad er RDA? 
– og hvorfor er RDA 

relevant?







Vi går fra et forældet regelsæt, der er dyrt og vanskeligt at vedligeholde 
og spænder ben for vores udvikling af metadata

til et tidssvarende og fleksibelt regelsæt, der tager udgangspunkt i den 
bibliografiske og teknologiske virkelighed og som vi kan være sammen 
med andre lande om at vedligeholde

Vi går fra en datamodel, der bygger på kartotekskortet med det enorme 
ressourcetræk til følge, der ligger i at systemer og grænseflader bagefter 
skal eliminere kartotekskortet og dets indbyggede begrænsninger

til en datamodel, der indlejrer de entiteter og relationer, som brugerne 
kender og efterspørger, så vi i selve dataskabelsen kan danne det 
grundlag som systemer og grænseflader har behov for, og der i dag 
kompenseres for ikke er tilstede

Så altså …



Hvordan skal RDA 

implementeres? 



Der er beskrevet et implementeringsscenarie, som er 

en absolut minimumsimplementering, og det helt 

grundlæggende og bærende princip for scenariet 

er at:

Implementeringen af RDA sker selektivt, så vi i 

Danmark udnytter de nye muligheder, RDA giver, 

men undlader at implementere de dele af RDA, der 

ikke vil tilføre os merværdi



o RDAs datamodel integreres i de bibliografiske 

poster

o Udvalgte entiteter og relationer registreres i 

posterne – dels i en ny version af det flade 

katalogiseringsformat og dels i særskilte 

autoritetsposter

o I første omgang vil DBC, folkebibliotekerne og 

Sproglige Minoriteter (KB) skulle registrere og 

vedligeholde autoritetsposterne



o Arbejdet med autoritetsposter (oprettelse, lagring 

og vedligehold) kræver et fælles nationalt 

autoritetsdatarepositorium, VERA

o VERA etableres som en del af FBI

o VERA 1.0 har fokus på dataskabelse og 

vedligehold, da fremtidig brug af VERA 

forudsætter tilstrækkelig kritisk masse og validt 

dataindhold



o Bibliografiske poster i Brønden vil indholde nye 

metadata og i en ny struktur: Der skiftes 

katalogiseringsformat fra danMARC2 til 

danMARC3

o Skiftet indebærer en fuld konvertering af alle 

poster i Brønden

o Hvilket igen betyder at bibliografiske poster der 

importeres til lokalsystemer vil ligge i danMARC3

o VERA etableres som en del af FBI og med direkte 

integration i diverse produktionssystemer



Hvilke konsekvenser 

har det lokalt? 









FROKOST



Den næste generation af 
Bibliotek.dk

Status og planer 



Bibliotek.dk-Strategien

” Bibliotek.dk skal være den fælles borgerindgang til og brand for danske bibliotekers samlede udbud af 
materialer og digitalt formidlingsindhold. Bibliotek.dk skal endvidere giver adgang til bibliotekernes viden 
og fremme bibliotekernes generelle virksomhed ”

• Bidrage til at forbedre bibliotekernes udlånstal for fysiske og digitale materialer

• Give tydelig værdi for borgerne 

• Etableres på tidssvarende teknologi og være tilstede i brugernes teknologier

• Projekterne : Hurtige, små, involverende (arbejdsgrupper, mv.)

• Bibliotek.dk har en væsentlig rolles ved på nationalt plan at fremme det lokale tilbud og skal derfor kunne 
sende brugeren hen til:

• Materialer og indhold hvor det er tilgængeligt
• Bibliotekernes hjemmesider og produkter

Side 48

http://bibliotek.dk/


Studerende

Studerende er en væsentlig 
brugergruppe både i den kommunale og 
statslige bibliotekskontekst

Bibliotek.dk skal understøtte 
biblioteksbetjeningen af de studerende

Undersite – særlige funktioner –
integration til indhold og samlinger

Litteraturindsats – læsning

Fokus på læsning – oplevelse, viden og 
læring – er en national dagsorden

For bibliotek.dk rummer dette 
muligheder for i tæt samspil med de 
lokale brugergrænseflader at fremme 
læsning gennem målrettede brugerrejser

Recommendere, særlige metadata og 
særlige brugerservices 

FBI produktstrategi 

Side 49



Status for nyt
bibliotek.dk – Hvor
er vi nu?

Fungerende Beta-site 
med ny funktionalitet:

• Enbokssøgning optimeret 
mod almindelige brugers 
behov

• Værksider (landing pages)

Side 50



Udvikling af nyt bibliotek.dk 
frem mod skifte 
– 2022 (Udpluk)

• Værksider optimeret 
til materialetyper

• Relaterede emneord

• Inspirerende 
materialetype-sider

• Default materialetype-
forsider

Side 51



Udvikling af nyt bibliotek.dk 
frem mod skifte 
– 2023 (Udpluk)

• Brugerprofil
(designskitser leveres i 2022)

• Avanceret søgning

• Serie- og univers-sider

Side 52



Nye muligheder: 
Studerende

• Hvad har JEG adgang til?

Overordnede ønsker identificeret af arbejdsgruppen:

• Niveauopdeling
• Der er forskel på, hvad gymnasieelever og studerende på 

videregående uddannelser har behov for – send dem i 
forskellig retning og giv dem forskellig hjælp.

• Automatisk tilpasning ved login
• Fortæl hvilken institution du tilhører, så kan vi bedre hjælpe 

dig - tilpas grænsefladen på institutionsniveau.

• Det skal være tydeligt, hvad man har adgang til via 
bibliotek.dk – og dette skal tilpasses efter login.

• Den intelligente grænseflade
• Hjælp under søgningen fx. "Er du ved at skrive opgave, så 

kig her" Så man får guidet studerende hen til information, 
tips og tricks. Fx i opgaveperioder.

• Hvor er materialet? Hvor hurtigt kan jeg få det? Hvordan 
kan jeg få det?



Nye muligheder: 
Læsning

• Recommendere

• Serie og universer

• Forfattersider

Side 54



Arbejdsform

• Principper for udvikling af nyt 
bibliotek.dk

• Brugerdrevet (og datadrevet)

• Agilt, åbent og genbrugeligt

• Sammenhæng i udvikling af 
grænseflade og infrastruktur

Side 55





VISION OG STRATEGI FOR SØGNING – STATUS 

OVER RESULTATER OG KOMMENDE PLANER 

VED CHRISTIAN BOESGAARD, UDVIKLINGSCHEF, DBC 



Vision og strategi for søgning 

– status over resultater og kommende planer

Christian Boesgaard, udviklingschef



Status over resultater og kommende planer

Fokus på
● Vision og strategi for infrastruktur til simpel søgning
● Complex Search
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Vision og strategi for infrastruktur til simpel søgning

Gennem FBI skal der udvikles og udstilles en søgeinfrastruktur med fokus på:

● Søgning for den almindelige slutbruger (uden søgekompetencer)

○ åbne samlingerne for at understøtte brugen af bibliotekerne

○ baseret på brugernes adfærd

○ recommender og suggester
● Brug af FBI: nem adgang til infrastruktur og data

○ gøre det billigere og lettere at bygge systemer der bruge FBI

○ brugerrettet og anvendelsesorienteret

○ indkapsle kompleksitet
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Implementation af strategi

● Services - funktionaliteten

● FBI-API - indgangen til funktionaliteten

● Data og dataplatform - fundamentet
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Complex Search

“Et professionelt søgeværktøj er forretningskritisk for bibliotekerne”

Strukturet og veldefineret søgning i bibliografiske data (CQL)

● Mål:
○ understøtte behov fra fagfolk, forskere, studerende og systemer bedst muligt
○ lavere svartider
○ bedre muligheder for udvikling og forbedringer

● Ny dataplatform
● Ny driftsplatform

Status: under udvikling – baseret på Simple Search arkitektur
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Simple Search

Møde den almindelige slutbrugers forventninger: såvidt muligt give de forventede resultater

● Ustruktureret “enbokssøgning” som vi kender det fra fx Google
● Udgangspunkt i brugeradfærd

○ udvikling baseret på testsæt
● Ny driftsplatform
● Forberedt på ny dataplatform

Status: er i produktion - løbende justeringer - feedback modtages til ændringer
● god rankering og fuzzy-søgning
● lave svartider
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Anden ny funktionalitet (i FBI-API)

● Work og manifestation (bibliografisk data, fx til visning)

○ nemmere adgang til data

● Recommender - anbefalinger

○ inspiration for at understøtte åbning af samlinger

● Suggester - “autocomplete”

○ hjælp til søgning

Status: i produktion
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FBI-API

Nem adgang til infrastruktur og data

● ensartet API

● veldokumenteret

● rettet mod udviklere og deres behov – men lavet af domæneeksperter

Målet er ny udvikling baseret på FBI kræver mindre viden og færre resurser

Status: i produktion - nye services integreres løbende 
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Dataplatform

● fra en dataplatform der var tæt integreret med søgning

● til en dataplatform hvor alt brug er sidestillet

● simplere og mere robust platform

● giver bedre muligheder for at lave nye services og eksperimenter

● bedre fundament for integration af heterogen data

Status: under udvikling, men dele bruges allerede i produktion.
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Data 

● JED (JSON Expanded Data): en “beholder” for de originale data

○ fx MARC og data fra eksterne kilder

● Udfoldet til de forskellige behov vi har

○ fx dataelement til søgning/visning/filtering/anbefaling 

○ erstatter logik til valg af dataelementer og formattering 

● God mulighed for udstilling i eksterne søgemaskiner, fx Google

● Fundament for nem adgang til data

Status: under udvikling, men dele bruges allerede i produktion. 

I løbet af 2022 forventer vi at have alt det data FBI-API skal bruge (i JED).
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Hvor kan man se det?

● beta.bibliotek.dk

○ Simple Search, recommender, suggester, data m.m.

● fbi-api.dbc.dk

○ adgang til API

● I løbet af 2023: også i folkebibliotekernes CMS
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https://beta.bibliotek.dk/
https://fbi-api.dbc.dk/


Under udvikling

● Complex Search

● Dataplatform

● Data (JED)

Relateret: øvrige services rettet mod folkebibliotekernes CMS 
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Strategiske indsatser i nær fremtid 

● adfærdsdata ind i FBI

○ anonym adfærd fra brug af FBI bør deles mellem alle aftagerne og bruges til at optimere FBI og 

produkter der bruger FBI.

○ eksempel: en bruger har søgt på “hest” og klikkede på bogen Pony Post

● Simple Search: søgning med naturligt sprog

○ nær fremtid: simple søgninger der ikke virker: “nye krimier”, “film”, “gurli gris tvserie”

○ fremtid: spørgsmål og måske dialog-baseret søgning

● Brug af nye typer af data

○ fx kurateret indhold fra biblioteker 
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Genbesøge strategi

FBI skal understøtte nuværende og fremtidige behov.

Vi skal genbesøge strategi og kigge på behov og finde ud af hvordan vi bedst kan løse dem:

● grænseflade eller infrastruktur eller samspil?

● data?

● en lektie fra at have udviklet hele stakken samtidig er at de bedste løsninger kræver samtænkning
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SBD-strategi
FBI-dag 2022

Carsten H. Andersen

Direktør, Metadata

DBC Digital



Det digitale bibliotek

=

Større krav til metadata

Side 74



Softwareunderstøttet datafremstilling

• Automatisk dannelse af grundposter baseret på fuldtekster og 3. 
parts-metadata

• AI ifm emneindeksering
• Forslag til emneord baseret på AI

• Projekt: Emneord baseret på ontologi

• AI kan anvendes til nye data, f.eks. tilgængelighed/sværhedsgrad
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FBI-data

• Nationalbibliografiske data
• Staten bestemmer
• Nationalbibliografisk Udvalg
• Økonomi: ca. 2/3

• SBD-data
• FBI bestemmer
• SBD-udvalget
• Økonomi: ca. 1/3

• Bibliotekernes data

• Andre data (kilder)

Side 76

Samlet i én post



SBD-data

Side 77

2021

Antal katalogiseringer   31.661

Links til Infomedia 18.869

Links til online musikanmeldelser 5.255



SBD er mere end katalogisering

• Ud over den egentlige katalogisering indeholder SBD:

• Selektion af biblioteksrelevante titler, herunder opsøgende arbejde og sikring af 
rettigheder til biblioteksudlån

• Håndtering/logistik ifm. katalogiseringseksemplarer, herunder fast track-
katalogisering af særligt efterspurgte titler

• Redaktionelle aktiviteter, f.eks. vedligeholdelse af kontrollerede emneord

• Praksisfastlæggelse, f.eks. katalogiseringspraksis og retningslinjer for SBD-
udvælgelse

• Dokumentation, f.eks. formaterings- og emneordsvejledninger

• Bruger- og interessentinddragelse, f.eks. bibliotekssupport, SBD-udvalg og 
oplæg

• Videreudvikling: idegenerering, konceptudvikling, udviklingsforslag og 
tilpasninger (store ændringer kører som ændringsanmodninger)
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SBD-strategi – slutbrugeren i centrum

• Opgør med

• Professionelle som primær målgruppe

• Objektivitet i registreringen, f.eks. formuleringer i noter

• Opfattelsen af at en registrering er færdig efter den første registrering

• Undgåelsen af (delvist) redundante metadata – kun katalogisator ser posten i 
sin helhed
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Fokusområder i SBD-strategi

• Søgeindgange – slutbrugerens søgeadfærd frem for faste regler

• Formidling – appel frem for objektivitet, terminologi, udvikling i sprog

• Særlige metadata til udvalgte materialer – alle materialer behandles ikke ens

• Redaktion af metadata – poster genbesøges
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FBI-dialog om datafremstilling

• Søgning, visning og navigation ifm. fornyelse af infrastruktur

• Forslag til nye data, f.eks. DDF ifm. børneprojekt

• SBD-udvalg

• Forslag til selektive data (hovedpersoner, serier, universer)
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SBD-strategi – handleplan indtil nu

• Revision af noter

• Indholdsfortegnelser

• Fiktive hovedpersoner

• Serier og universer

• Stemnings- og oplevelsesdata (appeldata) til skønlitteratur for voksne

• Stemnings- og oplevelsesdata (appeldata) til skønlitteratur for børn

• Nye indgange til faglitteratur til børn

• Emneord – autoritetsdata, vokabular og relationer
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Metadata makeover

fornyelse af de supplerende biblioteksdata

FBI-dagen 2022
23. september 2022



Vi vil gerne hjælpe med at sælge varen 
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…. og gøre det lettere for slutbrugerne at vælge
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Vi vil gerne hjælpe med at sælge varen 
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Noter forbeholdt professionelle
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Noter forbeholdt professionelle

Side 88

Noter til katalogiseringen:

Katalogiseret efter omslaget
Beskrivelsen baseret på det fysiske forlæg
Registreret 10.1.1999. - Efterset 2.2.2000

Noter om kilde til oplysninger:

Forfatteren fremgår ikke af materialet 
Forfatteren fremgår af forordet
Titlen hentet fra HTML-kildetekst

Noter om fejl:

I kolofonen fejlagtigt: Engelsksk ...
På titelsiden fejlagtigt: Peter M. Neilsen



Flere indholdsfortegnelser

Side 89

For at gøre det lettere for studerende at relevansvurdere

en given titel, bliver der nu gengivet indholdsfortegnelser på alle 

relevante titler indenfor udvalgte fag



Bedre søgemuligheder efter indhold
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Indholdsfortegnelser registreres så titler på tekstbidrag og deres ophav 

er søgbare efter de almindelige praksisregler for søgeveje.



Fiktive hovedpersoner
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Slutbrugere efterspørger materialer med en specifik hovedperson,

men manglende data eller søgestøj gjorde det svært at hitte præcist.

Projekt: kuratering og retrospektiv registrering af 150 fiktive 

hovedpersoner

Nu: > 750

Søges og vises - men begge dele kan raffineres



Fiktive hovedpersoner
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Serier og universer

Side 93

Uhomogene metadata gør det svært at håndtere serier for services og i 

grænseflader

2021: Prototyping af grænseflade med landing pages for serier og universer 

baseret på ensrettede metadata

2022: Etablering af populærserier og universer.

Homogenisering af metadata

2023: Følges op af grænsefladeprojekt



Appeldata på skønlitteratur … for voksne
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… og for børn
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Emneord eller emnerod

Side 96

Efterspørgsel efter simplificering og struktur, der kan hjælpe 

både mennesker og maskiner

2023: AI-projekt der mapper DBC emneord ind i en ontologi for at

• supportere søgning på bredere, smallere eller alternative termer

• supportere mulighed for emnebrowsing og navigation

2023: Analyse af emneindekseringsområdet





PAUSE 
MED KAFFE/TE OG KAGE



FBI-VIDEREUDVIKLING 

VED PERNILLE SAUL, PRODUCT OWNER, KOMBIT



Mission og vision for Bibliotekernes Data og It

Vision

Bibliotekernes Data og It udvikler sig med 

bibliotekerne, så bibliotekerne kontinuerligt lever op 

til nye behov.

Bibliotekernes Data og It understøtter 

lånesamarbejde og synergier på tværs af biblioteker 

samt offentlige og private virksomheder.

Bibliotekernes Data og It sikrer sammenhæng på 

tværs af systemer i bibliotekernes systemlandskab, så 

der gives plads til innovative og lokale løsninger.

Mission

Bibliotekernes Data og It hjælper bibliotekerne med 

at fremme oplysning, uddannelse og kulturel 

aktivitet.
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Dataskabelse
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• FBIKat, katalogiseringseditor (basis og professionel) 

• Kommunikationskanal til biblioteksansatte og slutbrugere (crowdsourcing) til indberetning af serier, 

fiktive figurer og andre metadata

• Metadata til brug for det kommende børne-site

• Høst af metadata fra publikationer i den danske forskningsdatabase NORA med det formål at 

understøtte Open Science og gøre dansk forskning mere almen tilgængelig via bibliotek.dk og som 

brøndressource

• Kompetenceudvikling af biblioteksansatte (metadata, registreringspraksis)



Søgning - videreudvikling
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• Complex Search

• Udvidelser til folkebibliotekernes CMS og bibliotek.dk

• Understøttelse af nyt FBS 

• Søgning i naturligt sprog

• Opsamling af søgedata fra folkebibliotekernes CMS til forbedring af Simple Search

• Kompetenceudvikling af biblioteksansatte inden for søgning i bibliotekernes grænseflader



(Nyt) Bibliotek.dk
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• Forbedret bestillings-flow

• Bedre understøttelse af studerende og deres behov

• Rettighedsstyring til digitale licenser  - tidligere SAOU (Service for Authentication of Objects 

and Users)

• Fagbibliografier fra Det Kgl. Bibliotek (Dansk Historisk Bibliografi, Teaterprogrammer m.fl.)

• Demand Driven Acquisition



Lånesamarbejdet

104

• OVE (Overbygningsmaterialer)

• Output fra Arbejdsgruppe for lånesamarbejde, fx automatisering af fjernlån i Netpunkt

• Søg og bestil i den nationale bestand fra de lokale grænseflader

• Nyt Netpunkt?

• Kompetenceudvikling af biblioteksansatte i samarbejde med andre centrale aktører på 

biblioteksområdet





ORDET ER FRIT



TAK FOR I DAG, OG GOD 

WEEKEND!
VI SENDER EN EVALUERING AF DAGEN UD TIL JER PÅ MANDAG, SOM I 

MEGET GERNE MÅ BESVARE, PFT! ☺


