Netværk for lånesamarbejde
efterår 2016

Digital Artikelservice
Hvordan går det ?
Abonnement:
•
•
•

83 folkebiblioteker
1 forskningsbibliotek
5.170.355 borgere er dækket af servicen

Genbruget af allerede producerede artikler ligger på ca. 60 % af de indgående bestillinger
Estimeret omsætning for 2016:
•
•

Direkte til slutbruger
Traditionelt fjernlån til biblioteker

60% leveres direkte til slutbrugeren

31.000
21.000

Statistik
• 50% af den totale efterspørgsel på artikler retter sig mod
300 danske titler
• ‘Kommercielle’ blade
–
–
–
–

Familiejournalen nummer 78 på listen
Se og Hør nummer 127 på listen
Billedbladet nummer 197 på listen
Ovenstående leveres som lån ikke som artikler

• Digital Artikelservice er ikke i konkurrence med de
digitale bladkiosker

De 20 mest efterspurgte titler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ugeskrift for læger
Dansk pædagogisk tidsskrift
Kognition & pædagogik
Psyke & logos
Kvan
Pædagogisk psykologisk tidsskrift
Nordiske udkast
Unge pædagoger
Klinisk sygepleje
Kritik
Social kritik
Ugeskrift for retsvæsen
Slagmark
Vera
Juristen
Kvinder, køn & forskning
Gør det selv
Psykologisk set
Antropologi
0-14

1924
1440
1381
1112
1049
997
995
962
934
868
738
705
698
654
647
562
490
461
432
430

Mest efterspurgte artikler
Artikel
Mennesket som subjekt for videnskabelig metodik
Børns udvikling og deltagelse - en teoretisk udfordring
Praksisforskning som metode, teori og praksis : refleksion over praksisforkerens
positionering i og mellem handlesammenhænge
Daglig livsførelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept
Børn som deltagere i social testpraksis
Subjektivering og nye identiteter : - en psykologi i et pædagogisk felt
På vej i en anerkendende retning?
Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse
Hvor stor betydning havde de allieredes brydning af Enigma-telegrammerne for 2.
verdenskrigs forløb?
I Orwells fodspor
Personen og hendes daglige livsførelse
Virksomhed - læring - deltagelse
Du skal ville det, du skal : om de videregående uddannelsers nye
tilskyndelsesøkonomi
Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse
Det selvkonstruerende menneske
Politiske skandaler i danske medier 1980-2010
Fra rocker til akademiker
Axel Honneth og en teori om anerkendelse
Livsførelse som subjektvidenskabelig problematik

Tidsskriftstitel
Nordiske udkast
Nordiske udkast

94
68

Udkast
Nordiske udkast
Pædagogisk psykologisk tidsskrift
Kvinder, køn & forskning
Social kritik
Social kritik : tidsskrift for social analyse & debat

59
55
49
49
47
47

Krigshistorisk tidsskrift
Strip!
Nordiske udkast
Nordiske udkast

44
42
41
41

Dansk pædagogisk tidsskrift
Social kritik
Nordiske udkast
Politik
Psyke & logos
Tidsskrift for socialpædagogik
Nordiske udkast

40
40
34
34
33
32
32

Hvor kommer bestillingerne fra?
• Bibliotek.dk
• Netpunkt
• Search (SB’s lokale grænseflade)

28%
32%
40%

Pligtaflevering af aviser
• Aviser fra 2016ff produceres ikke længere som mikrofilm
men pligtafleveres i elektronisk form
• På sigt vil de kunne formidles via Mediestream på:
– Statsbiblioteket
– Det kongelige Bibliotek
– Det Danske Filminstitut

• Aviser udgivet før 2016 formidles fortsat som mikrofilm og
printede artikler
• Aviserne vil være tilgængelige i Infomedia

