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DIGITAL ARTIKELSERVICE TILBYDER SØGNING OG BESTILLING
AF ARTIKLER FRA TRYKTE TIDSSKRIFTER PÅ EN NY OG EFFEKTIV
MÅDE. TJENESTEN FUNGERER SOM EN INTEGRERET DEL AF
BIBLIOTEK.DK, HVOR DIT BIBLIOTEKS BRUGERE VIA SØGNING
FÅR ADGANG TIL BESTILLING AF DIGITALISEREDE ARTIKLER FRA
STATSBIBLIOTEKETS FYSISKE TIDSSKRIFTER.
ARTIKLER PÅ FEM MINUTTER
Artiklerne leveres direkte i brugernes
mailboks. Er der tale om artikler, som
allerede er digitaliserede, leveres de i
løbet af få minutter. Denne leveringstid
omfatter i øjeblikket over halvdelen af
de bestilte artikler, og antallet stiger,
efterhånden som mængden af digitaliserede artikler stiger.
Alle artikler leveres på maksimalt 24
timer på hverdage.
ABONNEMENTSTJENESTE
Tjenesten er abonnementsbetalt af det
enkelte bibliotek. Dit bibliotek køber
adgang på vegne af borgerne i bibliotekets kommune. Borgere kan herefter
bestille artikler bl.a. via bibliotek.dk.
PERSONLIG ADGANG
Brugerne logger på med deres personlige adgangskoder til bibliotek.dk.
Adgang sikres via borgerens profil i
bibliotek.dk, der er knyttet til borgerens
lokale bibliotekslogin.
ALLE TRYKTE TIDSSKRIFTER
Statsbibliotekets aftale med Copydan
giver adgang til digitalisering af artikler
fra trykte tidsskrifter. Da det ikke er alle
tidsskifter, der artikelindekseres i bibliotek.dk vil en række relevante tidsskrifter,
udvælges til særskilt indeksering.

DIT BIBLIOTEK KREDITERES
Ved bestillingen i bibliotek.dk benytter
brugerne deres tilknytning til dit bibliotek som adgang til tjenesten.
Statsbiblioteket registrerer dit biblioteks
forbrug og publicerer kvartalsvise stati–
stiker for hvert enkelt bibliotek.
Dermed kan alle abonnerende
biblioteker indføre forbruget af Digital
Artikelservice som en del af bibliotekets
almindelige aktivitetsoversigt (udlånstal
etc.).
Når artiklerne bliver leveret til modtagerens mailboks, vil dit bibliotek stå som
afsender og leverandør.
FORMIDLING
Formidling
Digital Artikelservice har også fokus på
formidling. Statsbiblioteket faciliterer
aktivt arbejdet med kuratering af tematiserede artikelsamlinger. Kurateringen
sker i samarbejde med bibliotekerne.
Artikelsamlingerne tjener til inspiration
for brugere og formidlere. Det kan
eksempelvis være artikler samlet under
temaer som ”eksamen”, ”slægtsforskning” eller ”terrorisme”, som
kan bruges til opgaver i folkeskolens
ældste klasser, på handelsskolerne og
gymnasierne.

Nye og tidligere temasamlinger annonceres via Statsbibliotekets nyhedsbrev
”For Biblioteker” og kan hentes på
disse sider under ”Temaer”

www.statsbiblioteket.dk/digital-artikelservice/temaer

SPAR RESSOURCER
Digital Artikelservice reducerer dit
biblioteks behov for fysiske tidsskrifter.
Det sparer tid og plads.
Biblioteksmedarbejderne kan fokuser på
det, de er bedst til, nemlig at formidle.
digital selvbetjeni
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PRIS 2016

0,20 KR. PER BORGER
Kollektiv forbrugsbegrænsning:
10.000 artikler pr. 1. mio. borgere

TEGN ABONNEMENT >>
( klik )
Statsbiblioteket/digitalartikelservice.dk
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