
Købe, reservere, fjernlåne? 
KB/KUBIS erfaringer med serviceforbedringer i 

materialeforsyningen 

Poul Erlandsen 

Det Kongelige Bibliotek / KUBIS 



KU har ca 35.000 studerende og 7.000 ansatte  



Den gamle læsesal bruges flittigt 



Min præsentation 

• Danske bøger On Demand (DOD) 1701-

1900 

 

• PDA (E-bøger) 

 

• Brugerstyret indkøb via indlånsbestillinger 

 

 



Danske bøger On Demand - DOD 

 Har været i drift siden 1. januar 2013 og har to 

hovedformål: 

 

• at bidrage til at alle danske bøger findes digitalt 

• - at skåne originalen for slid. 

 



Danske bøger On Demand - DOD 

• Grænsen er sat ved år 1900 af hensyn til 

ophavsretten, således at vi ikke i hvert enkelt tilfælde 

skal kontrollere og skaffe samtykke hos arvingerne, 

hvis forfatteren har været død i mindre end 70 år. 

• Den indskannede bog leveres som PDF-fil 

• Der oprettes automatisk en bibliografisk post i 

bibliotekets base 

• Posten eksporteres straks til DanBib og videre til 

WorldCat 



Danske bøger on Demand - DOD 

• Alle kan oprette en bestilling – private og biblioteker i 

Danmark og udlandet 

• Man skal blot være registreret som bruger 

• Leveringstiden er 3-5 arbejdsdage 

• Servicen er gratis 

 

• Der indskannes ca. 60 bøger om ugen - indtil videre 

godt 2.500 titler 

• Find flere oplysninger på hjemmesiden: 

 http://www.kb.dk/da/nb/samling/dod/index.html 

• Eller skriv til:  

 EPUB@kb.dk 

 

 

 















Danske bøger On Demand - DOD 

• Hvad hvis man alligevel vil se det fysiske 

eksemplar? 

•   

• Selvom vi håber at PDF-filen skal være tilstrækkelig 

for at opfylde de fleste låneres behov, er vi klar over, 

at der kan være tilfælde, hvor der er behov for at 

studere det fysiske eksemplar. Til det formål er 

posterne i REX forsynet med et link til en blanket, 

hvor man ansøger om tilladelse at se det fysiske 

eksemplar på Det Kongelige Biblioteks Læsesal Vest, 

Forskerlæsesalen. Der kræves læsesals-ID-kort. 

Ansøgningen vil blive behandlet indenfor fem 

arbejdsdage, og ansøgeren vil få besked pr. e-mail. 

 

http://www.kb.dk/da/nb/laesesale/laesesalsid.html
http://www.kb.dk/da/nb/laesesale/laesesalsid.html
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KB/KUBIS PDA projekt 

• På naturvidenskabelige område viste vore 

statistikker at ca. 30% af bøgerne indkøbt 

inden for de sidste tre år aldrig havde været 

udlånt 

• Samtaler med fakulteterne på området viste, at 

der var stor interesse for ændring af 

accessionspolitikken – altså skift til 

udelukkende indkøb af e-bøger (hvis muligt) 

over en periode på tre år 

• Pt adgang til over 500.000 e-bøger 



KB/KUBIS PDA projekt  

Nuværende model: 

 

• Forskellige typer aftaler dvs. indkøb udløses ikke på 

samme måde for alle titlers vedkommende 

• Poster leveres f.eks. fra OCLC og indlæses i 

bibliotekskatalogen (Wiley) 

• Brugerne har i 2012 plus månederne jan-maj 2013 

tilsammen foranlediget indkøb af 2.223 e-bøger 

 

 



KB/KUBIS PDA projekt - udfordringer 

• Forhandlinger med udgivere: PDA af 

enkelttitler i stedet for ebogspakker 

• Personalets kompetencer 

• Markedsføring i forhold til brugerne 

• Hvad med eksterne brugere? 

• Er det at læse fra en skærm det samme som at 

læse en traditionel bog? 

• De bibliografiske poster findes kun i egen 

katalog – ikke i bibliotek.dk . Først når e-

bogen købes overføres post 



KB/KUBIS PDA projekt - forbedringer 

• Materialet er tilgængeligt her og nu – ingen 

reservationskø 

• Ingen hjemkaldelser eller gebyrer for aflevering  

efter udløb af lånefrist  

 

• (Trend fra universitetsbiblioteker i USA vedr. 

alm. bøger: Lang lånefrist og fjernlån i stedet 

for hjemkaldelser) 







Købe i stedet for at låne??? 

Reservere eller fjernlåne??? 



Indlånet i KUB/DIA 

• Indlånet i DIA modtager ca. 60.000 bestillinger 

årligt (20.000 bibliotek.dk / 40.000 via web-

blanket) 

• Heraf bliver ca 40.000 til modtagne 

bøger/kopier fra andre biblioteker fordelt 

således: 

1. Danmark:   23.000 

2. Norden:    6.000 

3. Øvrige udl.:  10.000 

4. Ikke bibl.:       600  



Udvikling  i indlån 2010 -2011 

1. kvartal 2010 1. Kvartal 2011 

Danmark 2.714 6.427 

Norden   370 1.166 

Øvrige udland   586 1.546 

Ikke biblioteker    16   196 

Total 3.686 9.335 



Hvad forårsagede stigningen? 

• Ændring af gebyrpolitik: 

 Indlån fra Norden og øvrige udland blev gratis for 

KU-studerende 

• Ændring af indlånspolitik: 

 1. Bøger som haves til brug på læsesal indlånes hvis      

hjemlån ønskes 

 2. Bøger som er udlånt indlånes (DK, SE, NO) efter 

fastsat regel 













Politik for indkøb/indlån af udenlandsk litteratur 

• Kan lånes fra DK, SE, NO? 

• Hvis ja: Bestil lån 

• Hvis nej: 

1. Udgivet indværende år + 6 og på hovedsprog = 

send til indkøb plus send besked til låner 

2. Ældre og/eller ikke på hovedsprog = bestil lån 

 

 Procesafdeling har herefter 4 uger til at foretage 

indkøb, klargøring og give besked til låner. Lykkes 

det ikke inden de 4 uger sendes bestillingen 

elektronisk retur til Indlånet som giver besked til 

låner om, at indlån nu foretages 



Indkøb på baggrund af lånerbestillinger 

• Louis XVI and the French Revolution, 1789-1792 / Ambrogio A. 

Caiani. 2012  – 1 udlån 

• Spielarten der Selbsterfindung : die Kunst des romantischen 

Philosophierens bei Fichte, F. Schlegel und Schelling / Peter L. 

Oesterreich. 2011 – 2 udlån 

• Matching in observational studies : time dependency and balance : a 

dissertation in biostatics / Shoshana R. Daniel. 2008 – 1 udlån 

• RNA biology : an introduction / Gunter Meister. 2011 – 6 udlån 

• Handbook of evidence-based practice in clinical psychology / edited 

by Peter Sturmey and Michel Hersen. 2012 – 8 udlån/reserveret 

• Text, body and indeterminacy : doppelgänger selves in Pater and Wilde 

/ Anna Budziak. 2008 – 6 udlån 

• Radio silence : a selected visual history of American hardcore music / 

Nathan Nedorostek and Anthony Pappalardo. 2008 – 3 udlån 

• The art of punk / Russ Bestley & Alex Ogg. 2012 – 3 udlån 

• The phone hacking scandal : journalism on trial / edited by Richard 

Lance Keeble and John Mair. 2012. - 3 udlån 

• Marketing dictatorship : propaganda and thought work in 

contemporary China / Anne-Marie Brady. 2008 – 5 udlån 

 



Indkøb på baggrund af lånerbestillinger 

• Wer verriet die Sowjetunion? / Jegor Ligatschow ; aus dem Russischen 

von Rolf Junghanns. 2012 – 2 udlån 

• Regulation versus litigation : perspectives from economics and law / 

edited by Daniel P.Kessler. 2011 – 1 udlån 

• Frühneuzeitliche Sammlungspraxis und Literatur / Robert Felfe und 

Angelika Lozar (Hg.). 2006 – 4 udlån 

• Understanding sponsored search : core elements of keyword 

advertising / Jim Jansen. 2011 – 3 udlån 

• Ecoambiguity : environmental crises and East Asian literatures / 

Karen Laura Thornber. 2012 – 3 udlån 

• Alexandrinische Gespräche : Forschungsbeiträge ägyptischer und 

deutscher Germanist/inn/en / Renate Riedner und Siegfried 

Steinmann (Hrsg.). 2008 – 1 udlån 

• Die Grenzen des Sagbaren in der Literatur des 20. Jahrhunderts / 

herausgegeben von Sabine Schneider. 2010 – 2 udlån 

• Pressebilder in der Weimarer Republik : Entgrenzung der Information 

/ Konrad Dussel. 2012 – 2 udlån 

• Tarnished rings : the International Olympic Committee and the Salt 

Lake City bid scandal / Stephen Wenn, Robert Barney, Scott Martyn. 

2011 – 3 udlån 

 



Indkøb på baggrund af lånerbestillinger 

• Check your English vocabulary for IELTS / Rawdon Wyatt. 2012 – 7 

udlån/reserveret 

• How to master the IELTS : over 400 practice questions for all parts of 

the International English Language Testing System / Chris Tyreman. 

2012 (2 ex indkøbt) – 19 udlån/reserveret 

• Religion und Musik in Glastonbury : eine Fallstudie zu gegenwärtigen 

Formen religiöser Identitätsdiskurse / Isabel Laack. 2011 – 2 udlån 

• An investigation of phytotoxicity and phylogeny of Thapsia garganica 

/ Muoftah Bataw. 2006 – 2 udlån 

• The machismo and marianismo tango / by Dr.David Sequeira. 2009 – 

3 udlån 

• Social psychology and the unconscious : the automaticity of higher 

mental processes / edited by John A. Bargh. 2007 – 16 udlån 

 


