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I skal høre om:

 Digital artikelservice
 E-depot
 Mediestream Folkebibliotek
 Fjernlån
 National licens Women’s Studies International
 Samarbejdet mellem CB’erne og KB

Digital artikelservice
 Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter
 Baseret på en bilateral aftale mellem Det Kgl. Bibliotek og COPYDAN
 Titler, som udgives såvel i trykt form som i elektronisk form, er eksplicit undtaget fra aftalen
 Tilgængelig via bibliotek.dk
 Den skannede artikel leveres via et download link til slutbrugeren eller pdf til bibliotek
 Servicen tilbydes som abonnement til biblioteker – 21 øre pr borger i 2019
 Lånere kan benytte deres lånerprofil på deres lokale bibliotek

Digital artikelservice
 96 folkebiblioteker og 5,6 mio. borgere i 2019
 Genbrug ligger på ca. 60%
 Ca. 52 % af alle bestilte artikler er rettet mod 300 primært danske titler inden for pædagogik,
psykologi og sundhed. Servicen er ikke en konkurrent til forlagenes ’digitale bladkiosker
 Alt om Digital Artikelservice er her: http://www.statsbiblioteket.dk/digital-artikelservice
 Løbende artikler i Det Kgl. Biblioteks nyhedsbrev ”For Biblioteker”
 Statistik over bibliotekerne brug af tjenesten lægges op kvartalsvis på For Biblioteker

Depotmaterialer
 Webservice
 Omfatter monografier
 Tidsskrifter modtages efter aftale

Mediestream for alle
Indhold:
 Radio- og TV-udsendelser
 Reklamefilm fra TV og biograf
 Danske aviser.
Det er her muligt at søge i oplysninger i de enkelte udsendelser, der
kan ses på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus og København eller Det Dansk
Filminstitut.
Der er online adgang til aviser fra før 1918, og de nyere aviser kan
man ses på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus og København eller Det
Danske Filminstitut.
Kan bruges til verifikation af radio- TV samt aviser efter 1917.
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Mediestream til folkebibliotekerne
Ikke kun til verifikation!
 Adgang til ”ejerløse” aviser i perioden 1918-2001
 5,6 mio. avissider fra 58 titler (4,8 mio. avissider fra 35 aviser april 2017) – avisen
vises i fuldtekst
 Adgang for brugerne fra bibliotekets computere, hvor de selv downloade avisen
 Prisen er 5 øre pr. borger i kommunen – f.eks. Ved 50.000 borgere bliver prisen
kr. 2.500,Læs mere om servicen på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside
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Hvad kan Mediestream bruges til?
Mediestream er meget relevante for slægtsforskere og studerende på
ungdomsuddannelserne, der kan bruge det til opgaveskrivning.

Mediestream
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Søgetips
 Skriver du mere end ét søgeord i søgefeltet, sættes der automatisk ”og” imellem
 Skriv OR mellem dine søgeord, hvis du vil have et resultat, hvor mindst et af
ordene indgår
 Hvis du skriver * i slutningen af et ord, så søger du også på afledte ord
 Brug et minus-tegn foran et ord, som du ikke vil have med i din søgning
 Sæt din tekst i anførselstegn, så får du kun resultater, hvor ordene står nøjagtig
som skrevet inden for anførselstegnene
 Du kan også afgrænse din søgning ved hjælp af kalenderfunktionen
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Fjernlån
 Udlån fra egen samling 380.000 bøger, artikler mm.
 Ca. 30.000 bestillinger årligt fra biblioteker
 Vi bestiller i ind- og udland
 Hver bestilling er en vurdering
 Nyt bibliotekssystem
 Netværk i lånesamarbejde

National licens Women’s
Studies International
 Alle folke- og forskningsbiblioteker har nu gratis adgang til reference- og fuldtekstdatabasen
Women’s Studies International via en licensforhandling mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO
 Der er gratis adgang i 2019 og 2020
 Adgang gives via IP-adresser
 Har du brug for tekniske assistance så kontakt Helene Gundersen Theodorou hos EBSCO,
helenegt@ebsco.com

National licens Women’s Studies International
 indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og
referencer
 Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10% fuldtekst
 Alle referencer er udstyrede med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at
foretage meget specifikke søgninger
 Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på
 professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner
 Der er optaget et webinar, hvor du kan lære mere om Women’s Studies International – Se For
Biblioteker

Samarbejde mellem CB’erne og KB
 Synliggørelse af KB licencer og samlinger
 Oplæg på CB temadage og i Ambassadørnetværket
 Kommunikation om KB’s indsats og tiltag i CB-nyhedsbrev
 e-Kurser.nu
 Koordinering af større kampagner (første møde 13. maj)

Indsatser i 2019
I 2019 er der primært fokus på formidling af KB Københavns samlinger og services
Indsatserne er inden for områderne kompetenceudvikling, formidling,
kommunikation og ”lette” tekniske løsninger
―
―
―
―
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Webinarer
Online tutorials
Målgruppeorienteret formidling
Formidling i folkebibliotekernes kanaler
On-boarding af nyansatte på folkebibliotekerne
CB temadage og nyhedskanaler
Livestreaming af arrangementer fra Den Sorte Diamant
Redaktionelt samarbejde – fx. Forfatterweb, eKurser.nu,
Ambassadørnetværket for licenser, DR & folkebibliotekernes
temasamarbejde etc.

Hvad kan vi gøre bedre?
 Hvordan kan vi bedst hjælpe jer med at bruge tjenesterne?
 Har I behov for noget Det Kgl. Bibliotek ikke tilbyder i dag?
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Har I spørgsmål så kontakt
Else Refstrup – elr@kb.dk

