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Bedre materialeforsyning
Biblioteksrådet igangsatte sidste efterår
et arbejde, som skal fremme koordineringen af materialeforsyningen i folkeog forskningsbibliotekerne. Første
skridt på vejen er en rapport, hvori der
bl.a. henvises til en forventning om, at
initiativerne DanBib som ægte fælleskatalog og Worldcat som katalogiseringskilde kan bidrage til at forbedre
materialeforsyningen.
I det følgende skitseres den mest
vidtrækkende model for realisering af
intentionen i materialeforsyningsrapporten:
s "IBLIOTEKERNE OPRETTER POSTER DIREKTE
i den fælles katalogiseringsbrønd
DanBib
s $E BIBLIOGRAlSKE DATA I $AN"IB BERI
ges automatisk fra eksterne og
interne kilder
s $E BIBLIOGRAlSKE DATA OG BEHOLNINGS
data overføres løbende til biblioteket
For at imødekomme Materialeforsyningsrapporten samt formålet med
projektet vedr. DanBib som ægte
fælleskatalog skal der være fokus på
følgende formål:
s "IBLIOTEKET SKAL MED FRREST MULIGE
ressourcer kunne stille en ajourført
katalog til rådighed for brugerne
s "RUGERNE FÌR I DEN LOKALE KATALOG OG
i bibliotek.dk adgang til den landsdækkende ajourførte fælleskatalog
s !LLE BIBLIOTEKERS MATERIALEBESTAND
skal (på samme tid) være ajourført i
bibliotek.dk
s $ER SKAL SKE EN GET MATCH MELLEM
bibliotekernes poster bl.a. ved tidstro
genbrug, så vidt muligt i form af én
titel / én post
s "IBLIOTEKET SKAL KUNNE HENTE SÌ
mange relevante data som muligt,
dvs. DanBib skal være bibliotekets
PRIMRE KILDE FOR BIBLIOGRAlSKE DATA

s "IBLIOTEKERNE OG BRUGERNE SKAL SÌ
hurtigt og enkelt som muligt på landsplan kunne danne sig et overblik over
materialer undervejs
s "RUGERNE SKAL OPLEVE EN ENTYDIGHED VED
bestilling af materialer uanset valg af
brugergrænseflade (worldcat.org, bibliotek.dk, lokal OPAC, google etc.)
/PRETTELSE AF BIBLIOGRAlSKE POSTER FORETAges af biblioteket direkte i DanBib-basen
UANSET BIBLIOGRAlSK NIVEAU /PRETTELSEN
skal ske så tidligt som muligt. Ved oprettelsen skal biblioteket så vidt muligt basere
sig på genbrug fra DanBib eller fra en ekstern kilde som WorldCat. Oprettelse kan
ske manuelt gennem et registrerings- eller
katalogiseringsmodul eller ved overførsel
af poster fra en ekstern leverandør.
DanBib skal rumme alle relevante data,
DVS BÌDE BIBLIOGRAlSKE DATA OG BEHOLDningsdata, sidstnævnte formentlig udelukkende af lokal interesse. Hovedformålet er,
at den enkelte medarbejder kan ”aflevere”
alle data i ét system / i samme arbejdsgang; det må ikke være systemet som
kræver flere forskellige arbejdsgange.
$E BIBLIOGRAlSKE DATA VEDLIGEHOLDES
(og beriges) altid i DanBib, men det er et
åbent spørgsmål om beholdningsdata skal
vedligeholdes gennem DanBib eller kun i
lokalsystemet.
Bibliotekerne skal opstille regler for aflevering af fjernlånsbestillinger på materialer
undervejs.
Der skal indgås aftaler med eksterne
dataleverandører / -kilder for at sikre det
bedst mulige datagrundlag for berigelse
og vedligeholdelse af DanBib – og dermed
af lokalkataloger. Alle former for automatisk vedligeholdelse og berigelse af
DanBib administreres af DBC efter aftale
med bibliotekerne.
Data vedr. berigelse omfatter alt fra emneord, indholdsfortegnelse, kolofon, bagside til uddrag af publikationens indhold.

Set fra det enkelte bibliotek sker
vedligeholdelse / berigelse af de biblioGRAlSKE DATA AUTOMATISK UD FRA ET ST AF
parametre, som biblioteket har valgt.
Modellen beskriver en frivillig ordning, men jo flere biblioteker som deltager jo bedre. Det er særlig vigtigt at de
store forskningsbiblioteker og de store
folkebiblioteker, dvs. København og
Århus samt centralbibliotekerne ønsker
at deltage i ordningen. Desuden skal
$"#S REGISTRERING TIL NATIONALBIBLIOGRAl
og bibliotekskatalogisering indgå direkte
i fælleskatalogen.
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Materialeforsyningsrapporten kan
lNDES PÌ www.bibliotekogmedier.dk

