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1. Godkendelse af seneste referat 

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer 

2. Indkomne løsningsbeskrivelser 

De indkomne løsningbeskrivelser blev diskuteret. Følgende blev vedtaget:  

Det anbefales at både FBI-47: Recommender til ny bibliotek.dk og FBI-48: 
Suggester til ny bibliotek.dk – sammenhæng til søgemuligheder går videre i 
processen. Der blev dog givet nedenstående kommentarer:  

Generelt til begge løsningsbeskrivelser:  

• Hvem er brugerpanelet? 
• Struktur i afrapporteringen 
• Hvad er acceptkriterier? 
• Udmelding om ændringen (releasenotes, nyhedsbrev, …) 

 
Specifikt til FBI-47: 
• Da recommenderens fokus er skønlitteratur, bør den alene komme i funktion på 

skønlitteratur.  
• Er det korrekt forstået, at når faust-nummeret møder infrastrukturen – laves et 

opslag i forhold til skønlitteratur, hvorefter den spørger den nye recommender 
ved skønlitteratur? 

 
Specifikt til FBI-48: 
• Udover sammenligning med den nuværende suggester på bibliotek.dk, bør der 

også med andre tests: Når en opgaven er at finde en titel af en bestemt 
forfatter, hvor tit opdager suggesterne så at ordstrengen faktisk f.eks. er en 
forfatter?  

• Det skal sikres, at et testsæt indeholder opgaver, hvor sværheden i 
genkendelse er høj. Vurderingen heraf er bibliotekarisk og ikke en it-
kompetence. 

• Et parallelt forsøg, hvor alternativet er at brugeren skal anvende udfoldningen 
med flere søgemuligheder, vil også give et mere reelt billede af hvad en bruger 
vinder ved at bruge udfoldningen. Det kan være en vigtig viden i bibliotekernes 
brugervejledning. 

• Er det korrekt forstået at suggester kigger på forfatter og titel, men ikke på 
emne? 

3. Eventuelt 

3.1 Næste møderække 

Ingen ændringer 
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3.2 Accepttest 

Når der er udmeldt en detaljeret dagsorden, indkalder Rasmus, så det er muligt at 
møde ind på dele af accepttesten. 

3.3 Andet 

• Árni er desværre stoppet på Randers bibliotek, og er derfor også udmeldt af 
faggruppen. Der er ved at blive fundet en erstatning.  

• Drupals endeligt er blevet udskudt et år, så drupal 7 først har end-of-life 
22/11/22. 

• Der ønskes en sprogbrug, hvor ”ny bibliotek” undgås, da ”ny” ikke bliver ved 
med at være det. Brug i stedet et kaldenavn eller et versionsnummer. Samtidig 
ønskes dansk sprogbrug, så komponenterne ikke navngives ”Suggester” og 
”Recommender”, men fx ”Stavehjælper” og ”Anbefaler” 

• Ændringsønskeoversigten på kombit.dk vil blive opdateret. 

• Dialog om DKABM / DanMARC2 og OpenFormat. Der var forslag om et møde 
mellem DBC, Det Digitale Folkebibliotek, KOMBIT og evt. andre.  
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