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Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt 
 

• Præsentation og definitioner 

• Statistik 

• E-materialer – synlighed og adgang 

• Modeller til at skaffe adgang   

 

• E-ressourcer og fjernlån – en selvmodsigelse? 
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Hvad er? 

Trykte ressourcer 
          materialer  tilgængelige i trykt form 
          adgang med det samme – hvis ikke udlånt 
          købes hvis udlånt/reserveret (SKAF) 
          fjernlån  (ILL)  
 
Elektroniske ressourcer  
         materialer tilgængelige i elektronisk form 
         adgang med det samme – på biblioteket/fjernadgang  
         teknisk kan vi fjernlåne   (mail, ”i skyen”)  
         90 % af beholdning i forskningsbibl  er e-ress. 
         næsten intet fjernlån (ILL) 
 
 
03-06-2013 3 



 
 
Hvad er fjernlån? 

Fjernlån/interurbanlån/ indlån/ ILL 
 
  Service for at låne/købe/skaffe  materialer 
 
                   *   biblioteket ikke selv har 
                   *   ELLER materialer biblioteket selv har, men ikke må ”dele”  

 
IFLA guidelines 
Nationale retningslinjer 
 
Vi har ”e-ressourcer”,  vi kan sende ”elektronisk” ,  men……..... 
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Statistik 2011 
 
Trykte materiale 

Fjernlån Dk (bestilllinger)                  3.9 mill 

Udlån (sml)                 46.6 mill 

 

Elektroniske materialer 

E-tidsskrifter     4.2 mill 

Downloads                 33.9 mill 

Fjernlån   - ingen statistik    

 

 

MEN……………… AUB 2012:                               3096 kopier leveret i fjernlån
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E-ressourcer – synlighed og adgang 

 

 

1. Lokale bibliotekskatalog   -    fuldtekst for studenter, ansatte , walk-in 

 

2. Nationalkatalogen       -     ingen (delvis) adgang  

 

3. Google  Scholar       -     måske adgang  

  

4.     WorldCat        -     ingen adgang   
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E-ressourcer  - synlighed og adgang 

 

 

• Alle danske e-ressourcer i Danbib 

 

• Udenlandske e-ressourcer i Danbib  individuel afgørelse 

 

• Forskellige løsningsmodeller for at servicere slutbrugere og 
kolleger i bibliotek.dk/Netpunkt  – afspejler markedet  

      (copyright, love, individuelle aftale mm)  
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e-bog (skøn) 
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E-bog (skøn) 
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E-bog (fag) 
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  e-artikel 
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e-tidsskrift 
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Og hvordan kan vi gøre disse materialer  

nemmere og mere overskueligt at få fat på? 

 

• Angribe problemerne på flere fronter  

• Fokuser på samlede tilbud 

• Afprøve flere muligheder 

• I fællesskab 
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   Adgang til e-tidsskrifter  E-copy 3  

Den omvendte revolution – elektroniske  materialer sendt på print 
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Elektroniske materialer sendt på print 

 
 

• Pilot projekt siden 2012 baseret på 65 mill. elektroniske 
artikler 

• Leveret fra Statsbiblioteket til bibliotekerne (IKKE slutbruger) 

• Dækkes af aftalen hvor fjernlån mellem biblioteker er tilladt 

• Adgang for slutbrugere via bibliotek.dk   

• På 10 måneder er leveret  ca 16.000 artikler 

• Via 155 biblioteker over hele Danmark 
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Trykte materiale sendt elektronisk   
 

Trykt materiale sendt elektronisk       (E-copy 1 +2)  
 

• Projekt fra 2007 nu i drift 

• Ekspedition pr mail fra ca 35.000 danske og udenlandske (forsk) tss. 

• Statsbiblioteket står for ekspedition, aftale og betaling til Copydan 

• Bestillinger scannes til arkiv (genbrug) og mailes direkte til slutbruger 

• Tilgængelig for slutbrugere via bibliotek.dk - gratis 

• 2012 – sendt ca 150.000 kopier  

• 2012 -  ca. 298.000 artikler i arkivet til genbrug 

• Genbrugsprocent 35-40% 
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E-ressourcer  og fjernlån i  Danmark 

• Vi må ikke sende elektroniske materialer elektronisk 

• Vi må sende en trykt kopi af e-artikler mm med  

• Hvis der er aftale for materialet, følges det naturligvis 

 

 

• Hvis IKKE der er aftale må vi tilbyde: 

1. Kopi af et abstrakt 

2. Kopi af indholdsfortegnelsen 

3.     Kopi af en artikel op til 35 sider  

 

Printet ud og sendt med post eller kørselsordning. 
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T I T E L  P Å P R Æ S E N T AT I O N  |  

2 6 - 0 2 - 2 0 1 3   AAL B O R G  

U N I V E R S I T E T S B I B L I O T E K  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUB poster med fjernlåns-notits: 
 
Fjernlånsrettighed (856 x) – kan være en af følgende:  
 
Fjernlån tilladt til alle  
Fjernlån tilladt til alle via print/fax og email  
Fjernlån tilladt indenfor Danmark via print, fax eller sikker overførelse  
Fjernlån tilladt til ikke-kommercielle foretagender via print, fax eller sikker overførelse 
Fjernlån ikke tilladt til kommercielle foretagender samt udenfor Danmark  
Fjernlån ikke tilladt 
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Forskellige modeller for delvis adgang  

 • Walk-in-use 

• Pay-per-view    

• Voucher løsning / klippekort   (f.eks. 10 artikler pr år) 

• ILL – Inter Library Loan  

• Kun læse  – ingen download eller print 

• Digitalisering  on demand 

• Fjernlån – evt efter karantæneperiode 

• Åben adgang  - evt. efter karantæneperiode? 

• Nye ideer? 
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JA 

Fjernlån fra e-ress er en selvmodsigelse 

MEN         
kan være et nyttigt værktøj blandt andre til at 
skaffe adgang til ellers utilgængeligt materiale 

for alle biblioteksbrugere 
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TAK 

 

Helle Brink 

Aalborg Universitetsbibliotek 

 

hbr@aub.aau.dk 
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