
	  
	  

	  
	  

	  
	  

biblio.ugent.be	  

	  

The	  UGent	  Institutional	  Repository	  is	  the	  electronic	  archiving	  and	  dissemination	  platform	  for	  all	  
UGent	  research	  publications.	  Ghent	  University	  has	  implemented	  a	  mandate	  stipulating	  that	  all	  
academic	  publications	  of	  UGent	  researchers	  should	  be	  deposited	  and	  archived	  in	  this	  repository.	  
Except	  for	  items	  where	  current	  copyright	  restrictions	  apply,	  these	  papers	  are	  available	  in	  Open	  
Access.	  

	  

This	  item	  is	  the	  archived	  author-‐version	  of:	  

Twee	  boekentorens	  Universiteitsbibliotheek	  Gent	  –	  Statsbiblioteket	  Århus:	  Erasmus	  staff	  
mobility	  uitwisseling	  

Sofie	  Vanherpen	  

Unpublished	  report,	  33	  pages,	  2010.	  

	  

To	  refer	  to	  or	  to	  cite	  this	  work,	  please	  use	  the	  citation	  to	  the	  published	  version:	  

Vanherpen,	  Sofie	  (2010).	  Twee	  boekentorens	  Universiteitsbibliotheek	  Gent	  –	  
Statsbiblioteket	  Århus	  :	  Erasmus	  staff	  mobility	  uitwisseling.	  (Unpublished	  report).	  
Universiteit	  Gent	  -‐	  Universiteitsbibliotheek,	  Gent.	  	  

	  
	  



Sofie	  Vanherpen	   2010	  
	  

1	  
	  

Twee	  boekentorens	  	  
Universiteitsbibliotheek	  Gent	  –	  Statsbiblioteket	  Århus	  	  

	  
Erasmus	  staff	  mobility	  uitwisseling	  	  

	  
1. Stageverslag	  
	  

	  
1.1. Algemene	  informatie	  

	  
Dankzij	  een	  beurs	  in	  het	  kader	  van	  Erasmus	  staff	  mobility	  kreeg	  ik	  de	  kans	  om	  een	  week	  lang	  
ervaringen	  op	  te	  doen	  aan	  een	  buitenlandse	  universiteitsbibliotheek.	  Mijn	  keuze	  viel	  op	  de	  
universiteit-‐	  en	  staatsbibliotheek	  van	  Århus	  of	  kortweg	  Statsbiblioteket,	  in	  Denemarken.	  In	  de	  
periode	  van	  maandag	  13	  tot	  en	  met	  vrijdag	  17	  september	  2010	  heb	  ik	  vijf	  dagen	  lang	  ervaringen	  
opgedaan	  en	  uitgewisseld	  met	  de	  collega’s	  aan	  SB1.	  	  

	  

1.2. Kort	  overzicht	  van	  de	  stageweek:	  

- Maandag	  13	  september	  2010	  
Sectie:	  AU-‐Bogservice	  	  (Århus	  Universitet	  –	  Boekendienst)	  	  

Welkom	  door	  Lilian	  Madsen,	  hoofd	  van	  de	  universiteitsbibliotheek	  divisie.	  Lilian	  
informeert	  me	  over	  de	  structuur,	  de	  opdracht	  en	  de	  geschiedenis	  van	  SB.	  	  	  

De	  rest	  van	  de	  dag	  staat	  in	  het	  teken	  van	  Aleph	  en	  hoe	  dit	  nieuwe	  bibliotheeksysteem	  
wordt	  geïmplementeerd	  in	  de	  bibliotheek.	  De	  implementatie	  van	  Aleph	  gebeurt	  in	  drie	  
fases.	  De	  eerste	  fase	  ging	  van	  start	  in	  januari	  2010	  waarbij	  onder	  andere	  SB	  overstapte	  
van	  het	  oude	  bibliotheeksysteem	  Horizon	  naar	  Aleph.	  Momenteel	  is	  fase	  twee	  in	  volle	  
gang.	  Verschillende	  kleinere	  vakgroepbibliotheken	  zullen	  de	  overstap	  maken	  van	  
Horizon	  naar	  Aleph.	  Op	  dit	  ogenblik	  worden	  allerlei	  tests	  uitgevoerd	  in	  een	  speciaal	  
daarvoor	  ontworpen	  testversie	  van	  Aleph.	  Ik	  mag	  deelnemen	  aan	  de	  tests	  en	  gesprekken	  
in	  verband	  met	  specifieke	  problemen	  die	  opduiken	  bij	  de	  tests.	  Verder	  bespreken	  we	  hoe	  
zij	  Aleph	  gebruiken	  en	  hoe	  wij	  dat	  aan	  de	  universiteitsbibliotheek	  in	  Gent	  doen.	  Samen	  
ontdekken	  we	  gelijkaardige	  mankementen	  aan	  het	  systeem	  en	  we	  besluiten	  om	  dit	  te	  
rapporteren.	  	  

- Dinsdag	  14	  september	  2010	  
Sectie:	  Studie-‐	  og	  forskningsservice	  	  (Studie-‐	  en	  onderzoeksdienst)	  

Lotte	  T.	  Andersen	  vertelt	  me	  meer	  over	  haar	  functie	  als	  research	  librarian.	  	  Zij	  staat	  in	  
voor	  specifieke	  zoekvragen	  van	  gebruikers	  en	  verzorgt	  eveneens	  cursussen	  in	  het	  
gebruik	  van	  de	  verschillende	  aangeboden	  databanken	  en	  de	  eigen	  bibliotheeksite.	  
Verder	  staat	  ze	  in	  voor	  de	  aankoop	  van	  boeken	  binnen	  haar	  vakgebied	  (alle	  literatuur,	  
behalve	  de	  Deense).	  Ten	  slotte	  spendeert	  ze	  ook	  een	  dag	  aan	  onderzoek	  binnen	  haar	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  In	  de	  rest	  van	  de	  tekst	  wordt	  naar	  Statsbiblioteket	  verwezen	  met	  hun	  afkorting	  SB.	  	  
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vakgebied	  en	  dit	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  universiteitsfaculteit	  die	  
correspondeert	  aan	  Lotte’s	  vakgebied.	  

Jesper	  B.	  Thestrup	  geeft	  me	  meer	  uitleg	  over	  de	  verschillende	  projecten	  van	  SB.	  Zo	  is	  er	  
bijvoorbeeld	  de	  OJS	  server,	  waarbij	  alle	  tijdschriften	  die	  uitgegeven	  worden	  door	  de	  
universiteit	  online	  raadpleegbaar	  zijn	  via	  het	  Open	  Access	  systeem.	  	  

Eva	  Lous	  toont	  me	  het	  archief	  en	  de	  postercollectie	  van	  Women’s	  History	  Archives,	  dat	  
deel	  uitmaakt	  van	  de	  gevarieerde	  collectie	  van	  de	  bibliotheek.	  Ze	  toont	  me	  onder	  andere	  
hoe	  de	  posters	  worden	  verwerkt,	  beschreven	  en	  bewaard.	  	  	  

In	  de	  namiddag	  staat	  een	  bezoek	  aan	  de	  Library	  of	  Aesthetics	  op	  het	  programma.	  
Bibliothecaris	  Jette	  Bohn	  vertelt	  me	  meer	  over	  haar	  bibliotheek,	  haar	  taken	  en	  de	  
samenwerking	  met	  SB.	  Zij	  verzorgt	  in	  samenwerking	  met	  Lotte	  T.	  Andersen	  cursussen	  
specifiek	  gericht	  op	  een	  bepaald	  vakgebied	  in	  Refworks,	  Endnote	  en	  het	  gebruik	  van	  
databanken	  en	  de	  bibliotheekwebsite	  in	  het	  algemeen.	  Deze	  cursussen	  worden	  twee	  
maal	  georganiseerd.	  Aan	  de	  start	  van	  het	  academiejaar	  voor	  1e	  Bachelor	  studenten	  en	  
een	  meer	  gedetailleerde	  cursus	  aan	  de	  start	  van	  3e	  Bachelor	  en	  voor	  
doctoraatsstudenten.	  	  

- Woensdag	  15	  september	  2010	  	  
Sectie:	  Kundeservice	  (Klantendienst)	  

Ik	  word	  rondgeleid	  in	  de	  toren	  en	  bibliotheek.	  De	  volgende	  vragen	  worden	  behandeld:	  
hoe	  worden	  de	  verschillende	  collecties	  bewaard,	  waar	  worden	  ze	  gestockeerd	  (in	  de	  
toren,	  in	  de	  ondergrondse	  depots	  of	  in	  de	  depots	  buiten	  de	  stad),	  hoe	  komen	  ze	  na	  
aanvraag	  bij	  de	  klant	  terecht,	  enzovoort.	  	  

Andere	  delen	  van	  de	  klantendienst	  worden	  uitgebreid	  uit	  de	  doeken	  gedaan,	  zoals	  ILL	  
(Inter	  Library	  Loan),	  BIBZOOM.dk	  (een	  nieuwe	  online	  service	  die	  geluidsopnames	  
aanbiedt	  om	  te	  downloaden	  of	  te	  beluisteren	  via	  streaming),	  de	  infobalie	  en	  de	  (in	  
aanbouw	  zijnde)	  nieuwe	  informatiedesk,	  de	  geautomatiseerde	  uitleenbalie,	  de	  
verschillende	  leeszalen	  en	  andere	  klantenservices.	  	  

	  

- Donderdag	  16	  september	  2010	  
Sectie:	  Monografiproces	  (Monografieproces	  of	  Dienst	  Catalografie	  en	  acquisitie)	  

De	  dienst	  catalografie	  en	  acquisitie	  biedt	  me	  een	  kijk	  in	  hoe	  zij	  Aleph	  gebruiken	  om	  
verschillende	  materialen	  aan	  te	  kopen	  en	  te	  beschrijven.	  Een	  belangrijk	  verschil	  met	  
onze	  bibliotheek	  is	  dat	  SB	  samen	  met	  de	  Koninklijke	  bibliotheek	  in	  Kopenhagen	  een	  
depotplicht	  heeft	  wat	  specifieke	  eisen	  stelt	  voor	  het	  beschrijven	  en	  behandelen	  van	  
materialen.	  Ik	  krijg	  ook	  een	  kijk	  op	  de	  kleine	  collectie	  van	  oude	  drukken	  en	  hoe	  deze	  
beschreven	  worden.	  Ten	  slotte	  krijg	  ik	  ook	  uitgebreid	  uitleg	  over	  de	  werking	  en	  de	  
opbouw	  van	  authority	  files	  voor	  auteursingangen.	  
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- Vrijdag	  17	  september	  2010	  
Sectie:	  Kort-‐	  &	  billedsamlingen;	  Statens	  Avissamling	  (Speciale	  collecties)	  
	  
De	  laatste	  dag	  staat	  in	  het	  teken	  van	  de	  speciale	  collecties.	  In	  de	  voormiddag	  krijg	  ik	  
onder	  andere	  de	  collecties	  van	  kaarten,	  posters	  en	  foto’s	  te	  zien.	  Ik	  deel	  mijn	  ervaringen	  
met	  twee	  Deense	  collega’s	  rond	  het	  beschrijven	  en	  behandelen	  van	  deze	  bijzondere	  
collecties	  in	  Aleph.	  	  
	  
In	  de	  namiddag	  volgt	  een	  bezoek	  aan	  en	  rondleiding	  in	  het	  depot	  in	  Skejby	  waar	  de	  
krantencollectie	  is	  ondergebracht.	  De	  kranten	  worden	  er	  in	  depot	  gehouden	  en	  in	  het	  
werkatelier	  worden	  zij	  op	  microfilm	  gezet.	  
	  
Ten	  slotte	  is	  er	  nog	  tijd	  voor	  vragen.	  
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2. Statsbiblioteket	  
	  

2.1. Algemeen	  
	  
De	  taak	  van	  de	  bibliotheek	  omvat	  ongeveer	  dezelfde	  taken	  als	  onze	  bibliotheek.	  Deze	  
taak	  hangt	  nauw	  samen	  met	  het	  feit	  dat	  SB	  een	  instituut	  is	  dat	  deel	  uitmaakt	  van	  het	  
Deense	  Ministerie	  van	  Cultuur.	  De	  bibliotheek	  is	  naast	  nationale	  bibliotheek,	  ook	  een	  
universiteitsbibliotheek	  en	  een	  onderzoekscentrum.	  	  
Haar	  taken	  vallen	  uiteen	  in	  drie	  onderdelen:	  

§ Bewaren	  en	  ontsluiten	  van	  materiaal	  met	  in	  het	  bijzonder	  de	  nationale	  kranten	  
en	  nationale	  geluidsopnames	  plus	  radio	  en	  televisie;	  

§ Ondersteunen	  van	  wetenschappers	  en	  studenten	  in	  hun	  onderzoek	  en	  onderwijs;	  
§ Onderzoek	  doen.	  	  

	  
Hun	  opdracht	  sluit	  nauw	  aan	  bij	  bovenstaande	  taken	  en	  lijkt	  sterk	  op	  de	  opdracht	  van	  
onze	  bibliotheek.	  Toch	  zijn	  er	  een	  aantal	  grote	  verschillen.	  	  

§ Digitale	  bibliotheek	  
§ Depotplicht	  (≠	  bewaarbibliotheek)	  	  
§ Netwerk	  bibliotheken	  aansturen	  

§ Openbare	  bibliotheken	  
§ Universiteitsbibliotheek	  en	  faculteitsbibliotheken	  

§ Studieplek	  	  
	  
Een	  van	  haar	  opdrachten	  is	  onder	  andere	  de	  digitale	  bibliotheek.	  Zo	  werken	  ze	  onder	  
andere	  mee	  aan	  het	  ‘Deense	  Google’.	  Het	  is	  een	  project	  in	  samenwerking	  met	  Aarhus	  
University	  press	  waarbij	  schoolboeken	  en	  universitaire	  publicaties	  zichtbaarder	  worden	  
gemaakt.	  De	  boeken	  worden	  gescand	  en	  er	  wordt	  een	  preview	  ter	  beschikking	  gesteld	  
van	  de	  gebruiker.	  De	  gebruiker	  kan	  dan	  kiezen	  om	  het	  boek	  te	  ontlenen	  of	  het	  te	  
bestellen	  bij	  de	  	  uitgever.	  Verder	  werkt	  men	  ook	  aan	  de	  digitalisering	  van	  Deense	  
kranten	  en	  van	  de	  Deense	  radio,	  waarover	  later	  meer.	  	  	  
	  
Het	  grootste	  verschil	  met	  onze	  Boekentoren	  ligt	  in	  het	  feit	  dat	  SB	  depotplicht	  heeft	  en	  dat	  
het	  daarnaast	  ook	  een	  openbare	  bibliotheek	  is,	  terwijl	  onze	  bibliotheek	  een	  
erfgoedbibliotheek	  is	  en	  een	  universiteitsbibliotheek.	  Dat	  SB	  zowel	  de	  openbare	  als	  
universiteitsbibliotheken	  aanstuurt,	  is	  een	  unieke	  rol	  die	  ze	  in	  Denemarken	  enkel	  deelt	  
met	  de	  Koninklijke	  bibliotheek	  in	  Kopenhagen.	  Met	  deze	  laatste	  werken	  ze	  dan	  ook	  
nauw	  samen.	  Terwijl	  de	  Koninklijke	  bibliotheek	  het	  depot	  is	  voor	  de	  oude	  kostbare	  
werken	  en	  de	  Deense	  boeken,	  is	  SB	  het	  depot	  voor	  alle	  andere	  materialen	  waaronder	  
kranten,	  tijdschriften,	  filmmateriaal	  en	  muziekmateriaal.	  SB	  stuurt	  zowel	  de	  openbare	  
bibliotheken	  aan	  als	  de	  26	  kleinere	  universiteitsbibliotheken.	  	  
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Binnen	  de	  bibliotheek	  zijn	  er	  verschillende	  plaatsen	  ingericht	  als	  studieplek.	  Er	  is	  een	  
grote	  leeszaal	  die	  afgesloten	  is	  en	  waar	  de	  meeste	  referentiewerken	  staan.	  Tot	  voor	  kort	  
kon	  men	  zijn	  plaats	  reserveren,	  maar	  dat	  is	  nu	  afgeschaft.	  Daarnaast	  zijn	  er	  nog	  
verschillende	  andere	  locaties	  met	  onder	  andere	  Pc’s,	  microfilmlezers,	  printers,	  en	  
afgesloten	  lokaaltjes	  waar	  men	  groepswerk	  kan	  doen.	  	  De	  microfilmlezers	  zijn	  nodig	  om	  
kranten	  te	  raadplegen	  die	  enkel	  in	  microfilmvorm	  worden	  ter	  beschikking	  gesteld	  aan	  
de	  gebruiker.	  Enkel	  op	  speciaal	  verzoek	  kan	  men	  het	  papieren	  exemplaar	  raadplegen	  en	  
inkijken	  (vb.	  als	  men	  onderzoek	  doet	  rond	  een	  bepaalde	  krant).	  	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Hieronder	  nog	  enkele	  statistieken.	  
	  
Enkele	  cijfers	  rond	  hun	  collecties	  voor	  het	  jaar	  2009:	  
	  
Boeken	  en	  tijdschriften	  (items)	   3.252.930	  
Ander	  materiaal	   1.334.870	  
E-‐journals	  (titels)	   74.520	  
E-‐books	  (titels)	   188.030	  
Digitale	  documenten	  op	  de	  eigen	  
server	  (titels)	  

28.307	  

	  
	  
Enkele	  cijfers	  rond	  hun	  bijzondere	  collecties	  voor	  het	  jaar	  2009	  (totaal:	  460.000	  items):	  
	  
Kaarten	   58.000	  
Affiches	  (=beeldaffiches)	   35.000	  
Postkaarten	   250.000	  
Portretten	  	  (ca.	  1500-‐1900)	   22.500	  
	  
	  
Cijfer	  personeel	  (full	  time	  equivalenten)	  voor	  het	  jaar	  2009:	  243.	  	  
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Enkele	  interessante	  websites:	  
§ De	  Engelstalige	  website	  van	  SB:	  

	   http://en.SB.dk/	  	  
§ BIBZOOM.dk:	  	  

	   http://bibzoom.shop2download.com/	  	  
§ OJS	  server:	  

	   http://ojs.SB.dk	  	  
§ Aleph	  Wiki:	  

	   http://wiki.statsbiblioteket.dk/AlephWiki/	  
	  
BIBZOOM.dk	  is	  een	  project	  waarbij	  alle	  geluidsopnames	  op	  cd	  op	  één	  website	  
beschikbaar	  worden	  gesteld	  voor	  het	  publiek.	  Een	  gebruiker	  kan	  een	  cd	  of	  bepaalde	  
liedjes	  downloaden.	  Na	  5	  dagen	  wordt	  het	  materiaal	  automatisch	  van	  de	  PC	  van	  de	  
gebruiker	  verwijderd.	  De	  gebruiker	  kan	  er	  ook	  voor	  kiezen	  om	  via	  streaming	  de	  muziek	  
te	  beluisteren.	  De	  service	  die	  BIBZOOM.dk	  aanbiedt	  kan	  enkel	  gebruikt	  worden	  in	  alle	  
openbare	  bibliotheken	  van	  Denemarken	  of	  als	  je	  lid	  bent	  van	  een	  Deense	  openbare	  
bibliotheek.	  Nu	  wil	  men	  ook	  ouder	  muziekmateriaal	  digitaliseren	  (bandopnames,	  LP,	  
enzovoort).	  Hun	  eerstvolgende	  project	  is	  echter	  al	  hun	  filmmateriaal	  op	  DVD	  op	  een	  
vergelijkbare	  manier	  ter	  beschikking	  stellen	  als	  hun	  muziekmateriaal	  op	  CD.	  Deze	  
projecten	  vallen	  allemaal	  onder	  de	  digitale	  bibliotheek.	  
	  
OJS	  server	  is	  het	  resultaat	  van	  een	  ander	  afgerond	  project	  waarbij	  alle	  tijdschriften	  
uitgegeven	  door	  de	  universiteit	  online	  beschikbaar	  worden	  gesteld	  via	  het	  Open	  Access	  
principe.	  	  Momenteel	  wordt	  gekeken	  of	  ook	  andere	  universitaire	  publicaties	  zoals	  
doctoraatsthesissen	  via	  Open	  Access	  kunnen	  gepubliceerd	  worden	  en	  wordt	  een	  project	  
hier	  rond	  uitgewerkt.	  	  De	  mensen	  die	  werken	  aan	  dit	  en	  soortgelijke	  projecten	  staan	  ook	  
in	  voor	  cursussen	  in	  Endnote,	  Refworks	  en	  het	  Windows-‐pakket.	  Vorig	  jaar	  waren	  er	  op	  
bachelor	  niveau	  ongeveer	  1000	  studenten	  die	  de	  cursussen	  Endnote	  en	  Refworks	  
volgden.	  	  
	  
De	  Aleph	  Wiki	  is	  door	  de	  catalografen	  van	  SB	  opgezet	  om	  alle	  informatie	  te	  bundelen	  
rond	  het	  werken	  met	  Aleph.	  De	  Wiki	  is	  voor	  iedereen	  toegankelijk,	  maar	  is	  helaas	  in	  het	  
Deens.	  Dus,	  enkel	  leesbaar	  voor	  mensen	  die	  een	  aardig	  mondje	  Deens	  kunnen	  spreken	  of	  
lezen.	  Het	  is	  vergelijkbaar	  met	  ons	  Intranet,	  maar	  dan	  toegespitst	  op	  Aleph	  en	  de	  module	  
catalografie.	  	  
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2.2. Een	  Deense	  Boekentoren	  
	  
De	  Toren	  	  
	  

	  
	  
In	  1963	  verhuisde	  SB	  naar	  zijn	  huidige	  locatie	  in	  het	  universiteitspark.	  Het	  gebouw	  werd	  
ontworpen	  door	  de	  Deense	  architect	  C.	  F.	  Møller	  (aka	  de	  Deense	  Henry	  Van	  de	  Velde)	  en	  
is	  net	  als	  onze	  Boekentoren	  een	  beschermd	  monument.	  De	  toren	  zelf	  is	  45	  meter	  hoog	  
en	  heeft	  in	  totaal	  18	  verdiepingen	  bovengronds	  en	  drie	  ondergrondse	  verdiepingen.	  
Zeventien	  van	  de	  18	  verdiepingen	  bevatten	  boekenrekken,	  het	  achttiende	  wordt	  niet	  
gebruikt	  als	  opslagplaats	  (net	  als	  onze	  belvedère).	  Op	  de	  foto	  zijn	  duidelijk	  twee	  
parallelle	  gebouwen	  te	  zien	  waar	  voornamelijk	  het	  personeel	  is	  gehuisd.	  De	  ruimte	  
tussen	  de	  twee	  parallelle	  blokken	  is	  publieksruimte	  waar	  zich	  naast	  de	  300	  
studieplekken	  (met	  75	  nieuwe	  studieplekken	  en	  25	  groepsruimten)	  ook	  een	  cafetaria,	  
de	  uitleen-‐	  en	  infobalie	  te	  vinden	  zijn.	  	  
Daarnaast	  zijn	  er	  ook	  nog	  twee	  depots	  gebouwd	  buiten	  de	  stad.	  Het	  belangrijkste	  
daarvan	  ligt	  in	  Skejby	  en	  bevat	  de	  krantencollectie.	  	  
	  
Het	  magazijn	  
	  

	   	  
	  
Elk	  verdiep	  van	  de	  toren	  of	  elk	  magazijn	  ziet	  er	  identiek	  uit.	  Er	  zijn	  geen	  ramen.	  Het	  licht	  
gaat	  automatisch	  aan	  bij	  het	  waarnemen	  van	  beweging.	  De	  temperatuur	  en	  
vochtigheidsgraad	  worden	  automatisch	  geregeld.	  Op	  de	  meeste	  verdiepingen	  staan	  
beweegbare	  rekken	  en	  in	  de	  kelderverdiepingen	  staan	  geautomatiseerde	  rekken.	  Alle	  
werken	  worden	  op	  formaat	  geplaatst	  en	  ze	  maken	  een	  onderscheid	  tussen	  7	  formaten.	  
Alle	  Deense	  tijdschriften	  en	  Deense	  boeken	  die	  een	  iets	  te	  dunne	  kaft	  hebben,	  worden	  
eerst	  ingebonden	  alvorens	  ze	  ontleend	  of	  geraadpleegd	  worden.	  Er	  zijn	  geen	  
magazijniers	  in	  die	  zin	  dat	  er	  geen	  personeelsleden	  zijn	  die	  enkel	  boeken	  uithalen	  en	  
terugplaatsen.	  Iedereen	  van	  het	  personeel	  is	  ook	  deels	  magazijnier.	  Daarnaast	  is	  er	  een	  
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speciaal	  systeem	  in	  Denemarken	  waarbij	  studenten	  worden	  ingeschakeld	  om	  als	  
magazijnier	  te	  werken	  in	  de	  bibliotheek	  (zowel	  in	  de	  universiteitsbibliotheken	  als	  in	  de	  
openbare	  bibliotheken).	  Pittig	  detail	  is	  dat	  ook	  zij	  te	  maken	  hebben	  gehad	  met	  een	  lek	  in	  
één	  van	  hun	  kelderverdiepingen.	  	  Door	  de	  ongunstige	  bodemsamenstelling	  zijn	  de	  
kelders	  niet	  onder	  elkaar	  gebouwd	  zoals	  bij	  ons,	  maar	  zijn	  ze	  parallel	  aan	  elkaar	  onder	  
het	  universiteitspark	  gebouwd.	  Zoals	  al	  gezegd	  zijn	  de	  bibliotheek,	  de	  universiteit	  en	  het	  
hele	  universiteitspark	  door	  de	  architect	  C.	  F.	  Møller	  ontworpen	  en	  beschermd.	  Geen	  
boom	  mag	  dus	  verplant	  worden.	  Door	  hevige	  regenval	  en	  de	  druk	  van	  de	  volwassen	  
bomen	  kwam	  er	  slijtage	  of	  de	  rubberen	  beschermlaag	  tussen	  de	  bovengrond	  en	  het	  
dakgewelf	  van	  een	  van	  de	  kelders,	  waardoor	  er	  een	  lek	  was.	  Gelukkig	  gebeurde	  dit	  net	  
op	  een	  moment	  waarop	  die	  kelder	  was	  leeggehaald	  om	  er	  de	  kostbare	  oude	  drukken	  in	  
op	  te	  bergen.	  	  
	  
Front	  office	  
	  

	  
	  
De	  splinternieuwe	  infobalie	  was	  nog	  in	  volle	  opbouw	  toen	  ik	  op	  bezoek	  was	  in	  SB.	  De	  
maandag	  volgend	  op	  mijn	  bezoek	  werd	  ze	  officieel	  in	  gebruik	  genomen	  met	  
koffiekoeken	  voor	  alle	  bezoekers.	  De	  infobalie	  die	  kortweg	  Service	  wordt	  genoemd	  was	  
een	  instant	  succes.	  Gebruikers	  kunnen	  er	  met	  al	  hun	  vragen	  terecht.	  	  
	  

	  
	  
Boeken	  kunnen	  door	  de	  gebruiker	  zelf	  uitgeleend	  worden	  en	  nu	  ook	  afgeleverd	  worden	  
in	  een	  speciaal	  daarvoor	  voorziene	  dropbox.	  Er	  is	  dus	  geen	  uitleenbalie	  meer.	  De	  
gebruiker	  vraagt	  de	  boeken	  aan	  via	  het	  Web	  en	  krijgt	  een	  verwittiging	  wanneer	  de	  
boeken	  klaarliggen.	  De	  gebruiker	  krijgt	  in	  deze	  mail	  een	  code	  en	  deze	  code	  zit	  ook	  in	  de	  
doorhem/haar	  aangevraagde	  boeken.	  In	  de	  bibliotheek	  zijn	  een	  aantal	  rekken	  voorzien	  
waar	  het	  aangevraagde	  materiaal	  klaarstaat	  voor	  de	  gebruikers.	  Ze	  zoeken	  hun	  code	  of	  
nummer	  en	  zo	  vinden	  ze	  hun	  materiaal	  terug.	  Met	  hun	  boeken	  gaan	  ze	  dan	  naar	  de	  
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uitleen	  Pc	  waar	  ze	  hun	  boeken	  scannen.	  (Het	  systeem	  dat	  we	  ook	  gezien	  hebben	  in	  de	  
bibliotheek	  van	  Utrecht	  op	  Dies	  Natalis	  2010)	  Bij	  het	  inleveren	  van	  de	  werken	  kunnen	  
ze	  deze	  in	  de	  daarvoor	  voorziene	  dropbox	  leggen.	  Indien	  een	  gebruiker	  toch	  vragen	  
heeft	  over	  het	  door	  hem	  geleende	  werk	  of	  het	  werk	  wil	  afleveren	  aan	  een	  personeelslid	  
kan	  hij/zij	  daarvoor	  steeds	  terecht	  bij	  Service.	  	  
Daarnaast	  kan	  iedereen	  zich	  zelf	  inschrijven	  aan	  een	  speciaal	  daarvoor	  voorziene	  
computer.	  Het	  lidmaatschap	  bij	  SB	  is	  voor	  iedereen	  gratis.	  	  
	  
De	  affichenkelder	  
	  

	  
	  
Ook	  in	  SB	  hebben	  ze	  enkele	  vreemde	  en	  bijzondere	  collecties.	  Aangezien	  SB	  depotplicht	  
heeft	  voor	  Deense	  kaarten,	  postkaarten	  en	  affiches	  groeit	  hun	  collectie	  elk	  jaar	  gestaag.	  
Hun	  bijzondere	  collectie	  bevat	  naast	  kaarten	  ook	  een	  fotocollectie,	  35000	  beeldaffiches,	  
miniposters,	  250000	  postkaarten,	  22500	  portretten	  (lithografieën,	  	  houtgravures,	  
koperplaten	  of	  fotogravures),	  etsen,	  kerstversiering,	  luciferdoosjes	  en	  andere	  curiosa.	  
Deze	  worden	  bewaard	  in	  de	  ‘affichenkelder’,	  een	  afgesloten	  deel	  in	  een	  van	  de	  kelders.	  
Twee	  catalografen	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  deze	  collectie	  en	  enkel	  zij	  hebben	  toegang	  
tot	  dit	  deel	  van	  de	  kelder.	  De	  kaartencollectie	  is	  de	  eerste	  bijzondere	  collectie	  die	  in	  
Aleph	  wordt	  ingevoerd.	  De	  volgende	  stap	  is	  om	  alle	  affiches	  te	  beschrijven.	  De	  collectie	  
in	  SB	  is	  de	  grootste	  collectie	  van	  beeldaffiches	  in	  Denemarken.	  Een	  heel	  bijzondere	  
collectie	  zijn	  circusaffiches.	  Hun	  affiches	  worden	  geklasseerd	  volgens	  onderwerp	  
(vergelijkbaar	  met	  het	  systeem	  bij	  ons)	  en	  op	  tekenaar/artiest.	  Alle	  posters	  na	  2000	  
worden	  door	  plaatsgebrek	  gestockeerd	  in	  het	  depot	  van	  Skejby.	  Alle	  posters	  en	  kaarten	  
worden	  plat	  bewaard	  in	  speciaal	  daarvoor	  voorziene	  ladekasten.	  	  
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3. Dienst	  catalografie	  en	  acquisitie	  	  
	  

3.1. Kleine	  voorgeschiedenis	  
	  

Vroeger	  gebruikte	  SB	  Horizon	  als	  bibliotheeksysteem.	  In	  2009	  werd	  beslist	  om	  de	  
overstap	  te	  maken	  naar	  Aleph.	  Het	  systeem	  werd	  grondig	  getest	  en	  bestudeerd	  door	  de	  
ICT-‐ploeg	  en	  de	  catalografen.	  De	  overstap	  naar	  Aleph	  gebeurt	  in	  3	  grote	  fasen.	  De	  eerste	  
fase	  is	  reeds	  achter	  de	  rug.	  Sinds	  januari	  2010	  is	  de	  hoofdbibliotheek	  overgestapt	  op	  
Aleph.	  Nu	  zitten	  ze	  in	  een	  tweede	  test	  fase	  om	  de	  overstap	  van	  een	  aantal	  grotere	  
faculteitsbibliotheken	  naar	  Aleph	  voor	  te	  bereiden.	  Aan	  enkele	  van	  deze	  testen	  en	  de	  
gesprekken	  daar	  rond	  heb	  ik	  mogen	  deelnemen.	  Een	  laatste	  fase	  houdt	  de	  overstap	  naar	  
Aleph	  in	  voor	  de	  resterende	  kleinere	  vakgroepbibliotheken.	  	  
In	  het	  oude	  systeem	  Horizon	  hadden	  ze	  authority	  files	  voor	  auteursingangen,	  reeksen	  en	  
onderwerpen.	  In	  Aleph	  behoudt	  men	  enkel	  de	  authority	  files	  voor	  auteursingangen.	  
Reeksen	  kan	  men	  nu,	  zoals	  bij	  ons	  ook	  het	  geval	  is,	  overnemen	  of	  controleren	  door	  op	  F3	  
te	  drukken.	  Onderwerpen	  nemen	  ze	  enkel	  over	  uit	  Library	  of	  Congres	  (zoals	  bij	  ons),	  uit	  
DNB	  (Deense	  Nationale	  Bibliografie)	  en	  ook	  uit	  Libris	  (de	  Zweedse	  databank;	  mits	  
enkele	  aanpassingen	  en	  correcties).	  	  	  	  	  
	  

3.2. Structuur	  
	  
De	  dienst	  catalografie	  en	  acquisitie	  ziet	  er	  ietsje	  anders	  uit	  dan	  bij	  ons.	  Er	  zijn	  drie	  grote	  
onderverdelingen:	  

§ Monografieproces	  (20	  pers.)	  
§ Tidskriftproces	  (15	  pers.)	  
§ Faglig	  sektion	  (11	  pers.)	  	  

	  
Monografieproces	  is	  een	  ietwat	  misleidende	  term.	  Op	  deze	  afdeling	  worden	  naast	  
monografieën	  ook	  alle	  andere	  materialen	  gecatalogiseerd	  en	  aangekocht.	  	  
Tidskriftsproces	  is	  de	  afdeling	  catalografie	  en	  acquisitie	  waar	  men	  zich	  enkel	  bezighoudt	  
met	  tijdschriften	  en	  kranten.	  	  
Faglig	  sektion	  is	  de	  afdeling	  waar	  de	  vakspecialisten	  zich	  bevinden.	  Zij	  doen	  geen	  
catalografie	  en	  bestellen	  enkel	  boeken	  binnen	  hun	  vakgebied.	  	  
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3.3. Wie	  is	  wie?	  
	  
Op	  de	  afdelingen	  Monografiproces	  en	  Tidskriftproces	  werken	  de	  volgende	  mensen:	  	  

§ Bibliotekar	  ≈	  catalograaf	  	  
§ Superbruger	  	  

	  
Hun	  taken	  zijn:	  

§ Ontsluiten	  van	  verschillende	  materialen	  
§ Acquisitie	  
§ Verschillende	  testen	  uitvoeren;	  handleidingen	  schrijven;	  

opleidingen	  verzorgen	  
§ Librarian	  system	  managers	  

	  
Catalografen	  noemt	  men	  er	  niet	  catalografen,	  maar	  kortweg	  bibliothecaris	  of	  bibliotekar.	  
Deze	  mensen	  hebben	  allemaal	  een	  diploma	  van	  de	  bibliotheekschool.	  Zij	  ontsluiten	  de	  
verschillende	  materialen	  die	  via	  aankoop	  of	  via	  de	  depotplicht	  aan	  de	  bibliotheek	  
geleverd	  worden.	  Verder	  staan	  sommigen	  onder	  hen	  ook	  in	  voor	  de	  aankoop	  van	  nieuw	  
materiaal.	  Daarnaast	  zijn	  ze	  ook	  verantwoordelijk	  voor	  het	  uitwerken	  van	  handleidingen	  
en	  ze	  nemen	  deel	  aan	  verschillende	  testen	  van	  Aleph.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  test	  is	  
kijken	  wat	  de	  problemen	  zijn	  bij	  een	  upload	  van	  records	  uit	  het	  oude	  systeem	  Horizon	  
naar	  Aleph.	  Daarnaast	  verzorgen	  ze	  net	  als	  ons	  de	  opleidingen	  van	  mensen	  die	  boeken	  
moeten	  beschrijven	  in	  de	  vakgroep-‐	  of	  faculteitsbibliotheken.	  	  
Een	  speciaal	  soort	  catalograaf	  is	  de	  superbruger	  (letterlijk:	  Supergebruiker).	  	  Deze	  4	  
catalografen	  zijn	  ook	  Librarian	  system	  managers	  en	  delen	  deze	  verantwoordelijkheid	  
met	  2	  mensen	  van	  ICT	  (onze	  Frank	  Vandepitte).	  Ieder	  van	  hen	  is	  verantwoordelijk	  voor	  
een	  specifiek	  deel	  van	  Aleph.	  Zo	  heb	  ik	  samengewerkt	  met	  de	  catalograaf	  die	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  maken	  en	  ontwerpen	  van	  de	  verschillende	  templates.	  De	  
andere	  catalografen	  kijken	  wat	  er	  kan	  aangepast	  	  of	  verbeterd	  worden	  aan	  een	  template	  
en	  geven	  dit	  door	  aan	  de	  Superbruger.	  Ze	  brengt	  de	  nodige	  veranderingen	  aan	  en	  vraagt	  
de	  catalografen	  om	  een	  evaluatie.	  Als	  alles	  goed	  is,	  worden	  de	  nodige	  stappen	  
ondernomen	  door	  de	  mensen	  van	  ICT	  en	  is	  de	  nieuwe	  of	  aangepaste	  template	  
beschikbaar	  in	  Aleph.	  	  
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Op	  de	  afdeling	  Faglig	  sektion	  werken	  de	  vakspecialisten.	  Waarbij	  een	  onderscheid	  wordt	  
gemaakt	  tussen:	  

§ Forsker	  of	  Research	  librarian	  	  
§ Seniorforsker	  of	  Senior	  research	  librarian	  	  

	  
Dit	  zijn	  de	  vakspecialisten.	  Zij	  hebben	  geen	  bibliotheekopleiding	  genoten,	  maar	  hebben	  
wel	  een	  universiteitsdiploma.	  Zij	  zijn	  geen	  catalografen	  en	  voeren	  dus	  zelf	  geen	  boeken	  
in.	  Het	  verschil	  tussen	  een	  forsker	  en	  seniorforsker	  is	  dat	  de	  eerste	  een	  Master	  diploma	  
heeft	  en	  de	  tweede	  een	  Doctoraatsdiploma.	  	  
	  
Hun	  taken	  zijn:	  

§ Acquisitie	  vakliteratuur	  
§ Evalueren	  van	  e-‐resources	  	  
§ Cursussen	  geven	  en	  samenstellen	  
§ Vragen	  beantwoorden	  en	  informatie	  verlenen	  
§ Onderzoek	  

	  
Ze	  kopen	  enkel	  boeken	  aan	  die	  binnen	  hun	  vakgebied	  liggen.	  Zo	  is	  Lotte	  T.	  Andersen	  
verantwoordelijk	  voor	  alle	  literatuurvakken	  (behalve	  Deens,	  aangezien	  deze	  literatuur	  
via	  depotplicht	  wordt	  aangeleverd).	  Daarnaast	  evalueren	  ze	  e-‐resources.	  Ze	  geven	  ook	  
cursussen	  over	  het	  gebruik	  van	  de	  bibliotheek	  en	  de	  verschillende	  databanken	  telkens	  
toegespitst	  op	  hun	  eigen	  vakgebied.	  Deze	  cursussen	  stellen	  ze	  zelf	  samen	  in	  overleg	  met	  
professoren	  en	  personeel	  van	  de	  kleinere	  vakgroepbibliotheken.	  Deze	  cursussen	  
worden	  gegeven	  aan	  de	  eerstejaarsstudenten,	  aan	  studenten	  in	  de	  3e	  Bachelor	  en	  aan	  
doctoraatsstudenten.	  Daarnaast	  beantwoorden	  deze	  personen	  alle	  vragen	  van	  
gebruikers	  die	  betrekking	  hebben	  op	  hun	  vakgebied.	  Bijvoorbeeld:	  als	  een	  student	  aan	  
zijn	  Masterscriptie	  werkt	  rond	  sprookjes	  van	  Hans	  Christian	  Andersen	  en	  vraagt	  naar	  
relevante	  tijdschriften,	  dan	  is	  het	  de	  vakspecialist	  die	  deze	  vraag	  zal	  beantwoorden.	  	  
Naast	  deze	  taken	  doen	  zij	  ook	  zelf	  aan	  onderzoek	  binnen	  hun	  vakgebied	  en	  ze	  werken	  
daarvoor	  samen	  met	  de	  vakgroep(en)	  van	  de	  universiteit.	  	  
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4. Aleph	  SOL	  vs.	  Aleph	  RUG	  
	  
Wij	  werken	  vooral	  binnen	  Aleph	  RUG	  (RUG01,	  RUG02,	  RUG50	  en	  RUG60)	  en	  parallel	  
daaraan	  werken	  onze	  collega’s	  in	  Århus	  binnen	  Aleph	  SOL.	  Allebei	  werken	  we	  met	  
Aleph,	  toch	  zijn	  er	  een	  aantal	  verschillen.	  Ik	  heb	  geprobeerd	  om	  hier	  de	  grootste	  en	  
meest	  opvallende	  verschillen	  op	  een	  rijtje	  te	  zetten.	  
	  

4.1. EGK-‐sökning	  i.p.v.	  F12	  
	  
In	  hun	  oude	  systeem	  Horizon	  bestond	  er	  geen	  mogelijkheid	  om	  andere	  databanken	  te	  
doorzoeken	  met	  behulp	  van	  de	  F12	  toets.	  Ze	  hebben	  een	  speciaal	  systeem	  buiten	  het	  
bibliotheeksysteem	  ontwikkeld	  om	  een	  Locate	  similar	  record	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  Dit	  
systeem	  heet	  EGK-‐sökning.	  Het	  staat	  voor	  Ekstern	  Genbrugs	  Katalogisering	  (extern	  
hergebruik/recyclage	  catalogisering).	  In	  de	  eerste	  testfase	  heeft	  men	  besloten	  om	  dit	  
oude	  systeem	  te	  behouden	  en	  niet	  te	  werken	  met	  F12.	  	  
	  
Wat	  is	  het	  nadeel:	  

§ Omslachtiger	  
	  
Wat	  zijn	  de	  voordelen:	  	  

§ keuze	  uit	  verschillende	  databases;	  	  
§ beter	  overzicht	  records;	  	  
§ verfijnen	  zoekvraag.	  

	  
Men	  zoekt	  nooit	  op	  in	  Aleph,	  maar	  de	  catalograaf	  doet	  een	  opzoeking	  in	  EGK-‐sökning.	  De	  
module	  Aleph	  cataloging	  is	  wel	  geopend.	  De	  catalograaf	  kan	  een	  keuze	  maken	  uit	  
verschillende	  databanken,	  zoals	  ook	  het	  geval	  is	  bij	  onze	  F12.	  Men	  kan	  verschillende	  
databanken	  aanvinken	  waarin	  men	  wil	  zoeken.	  	  
Keuzemogelijkheden	  bij	  de	  databanken:	  

§ Aleph-‐fællesbasen:	  alle	  records	  die	  in	  Aleph	  SOL01	  zitten	  (idem	  RUG01)	  
§ DanBib:	  bevat	  alle	  records	  in	  DBC,	  LoC	  en	  BNB	  
§ DBC	  (Dansk	  BiblioteksCenter)2	  	  
§ MLT	  LC:	  enkel	  van	  LoC	  
§ Worldcat	  
§ Libris	  (ook	  bij	  ons):	  Zweedse	  	  
§ BibSys:	  Noorse	  	  

Ze	  staan	  zoals	  bij	  ons	  in	  voorkeurvolgorde.	  
Men	  kan	  zoeken	  op	  ISSN	  of	  ISBN,	  in	  het	  hele	  record	  (fritekst),	  op	  materiaaltype,	  
plaatsnummer,	  uitgeverij	  (forlag),	  enkel	  auteursveld	  (scan	  forf.)	  of	  enkel	  titelveld	  (scan	  
titel).	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Je	  kan	  naar	  hun	  website	  voor	  meer	  informatie	  (in	  het	  Deens	  en	  het	  Engels):	  http://www.dbc.dk/.	  	  
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Resultaat	  bij	  zoekvraag	  met	  de	  termen	  ‘youth	  alcohol	  denmark’.	  Bovenaan	  krijgt	  men	  
een	  kort	  overzicht	  van	  de	  gevonden	  resultaten	  per	  geselecteerde	  databank.	  Daaronder	  
volgt	  dan	  een	  kort	  overzicht	  van	  de	  record(s)	  in	  elke	  databank.	  Daarbij	  kan	  men	  kiezen	  
om	  de	  record	  in	  detail	  te	  bekijken	  (Vis	  Marc-‐post)	  of	  men	  kan	  de	  record	  importeren	  naar	  
Aleph	  (Importer	  til	  Aleph)	  waarbij	  de	  records	  automatisch	  aangepast	  worden	  aan	  de	  
regels	  die	  gelden	  binnen	  DanMarc	  (Deense	  Marc	  21).	  
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Bij	  een	  record	  dat	  gedupliceerd	  is	  of	  in	  het	  geval	  dat	  een	  ISBN	  meer	  dan	  eens	  voorkomt	  
in	  verschillende	  records,	  krijgt	  men	  een	  waarschuwingmelding	  zoals	  hieronder	  te	  zien	  
is.	  (Dit	  is	  het	  scherm	  als	  men	  op	  Vis	  Marc-‐post	  drukt)	  
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4.2. Holdings	  voor	  alle	  materialen	  
	  
Niet	  enkel	  tijdschriften	  krijgen	  een	  holding,	  maar	  ook	  alle	  andere	  materialen	  krijgen	  een	  
holding.	  	  
Ik	  heb	  niet	  echt	  voor-‐	  of	  nadelen	  hiervan	  kunnen	  ontdekken.	  Door	  een	  HOL-‐post	  of	  
holding	  toe	  te	  voegen	  willen	  ze	  twee	  zaken	  beogen.	  Ten	  eerste	  een	  soort	  van	  
eigendomsrecht	  hebben	  over	  hun	  eigen	  lokale	  data,	  waar	  de	  andere	  
(vakgroep)bibliotheken	  niets	  kunnen	  aan	  veranderen.	  Ten	  tweede	  om	  de	  record	  te	  
verrijken	  met	  eigen	  lokale	  data.	  	  
Belangrijke	  velden	  zijn	  een	  590-‐veld	  waarin	  informatie	  komt	  over	  verschillende	  
drukken	  en	  oplages,	  590-‐veld	  met	  allerlei	  informatie	  over	  acquisitie	  en	  het	  980-‐veld	  met	  
alle	  informatie	  rond	  tijdschriften	  en	  radio/tv.	  	  	  
	  

4.3. De	  records	  in	  Aleph	  –	  enkele	  voorbeelden	  
	  
De	  convoluut	  
	  

	  
	  
Alle	  onderdelen	  van	  de	  convoluut	  worden	  in	  één	  record	  beschreven	  in	  aparte	  530-‐
velden.	  Het	  ‘belangrijkste’	  werk	  komt	  in	  het	  245-‐veld.	  Merk	  op	  dat	  de	  auteur	  in	  het	  700-‐
veld	  anders	  wordt	  ingevoerd:	  in	  het	  a-‐subveld	  komt	  de	  familienaam,	  in	  het	  h-‐subveld	  de	  
voornamen.	  Ze	  gebruiken	  ook	  geen	  indicatoren.	  	  Lidwoorden	  worden	  weggeklasseerd	  
als	  volgt:	  <<Het>>	  verdriet	  van	  België.	  	  
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Meerdelige	  werken	  
	  

	  
	  
De	  delen	  van	  meerdelige	  werken	  komen	  niet	  zoals	  bij	  ons	  in	  een	  505-‐veld,	  maar	  in	  een	  
248-‐veld.	  In	  de	  verschillende	  subvelden	  komen	  specificaties	  over	  dat	  bepaald	  deel.	  

§ g-‐subveld:	  nummer	  van	  het	  deel	  
§ j-‐subveld:	  jaar	  van	  uitgave	  
§ k-‐subveld:	  de	  collatie	  
§ l-‐subveld:	  ‘Indhold:	  …’	  een	  omschrijving	  van	  het	  werk	  of	  de	  titel	  van	  dit	  deel	  
§ r-‐subveld:	  ISBN-‐13	  
§ z-‐subveld:	  ISBN-‐10	  
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Meerdelige	  werken	  in	  DBN	  
	  
Als	  toemaatje	  een	  voorbeeld	  van	  hoe	  DNB	  meerdelige	  werken	  beschrijft.	  (een	  methode	  
die	  sterk	  lijkt	  op	  onze	  beschrijving	  van	  een	  convoluut)	  
	  
De	  koepelbeschrijving	  of	  hovedpost	  met	  in	  het	  015-‐veld	  de	  ID’s	  van	  records	  van	  de	  
verschillende	  delen.	  Merk	  op	  dat	  aan	  deze	  koepelbeschrijving	  geen	  item(s)	  vasthangen.	  	  
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In	  de	  record	  zelf	  ziet	  men	  de	  deeltitels	  niet,	  in	  de	  view	  ziet	  men	  die	  wel.	  	  

	  
	  
	  
Beschrijving	  van	  het	  deel	  met	  ID	  van	  koepelbeschrijving	  in	  014-‐veld.	  Het	  item	  hangt	  aan	  
deze	  record	  vast	  en	  de	  record	  bevat	  enkel	  de	  titel	  van	  het	  werk.	  	  
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De	  gebruiker	  ziet	  bij	  het	  opvragen	  van	  een	  deel	  ook	  de	  informatie	  van	  het	  geheel,	  zoals	  
in	  view.	  	  
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Edities	  en	  oplages	  
	  
Door	  de	  depotplicht	  nemen	  ze	  niet	  enkele	  verschillende	  drukken	  op,	  maar	  ook	  
verschillende	  oplages	  van	  een	  druk.	  Regel	  hierbij	  is	  dat	  er	  ten	  minste	  2	  jaar	  tussen	  de	  
verschillende	  oplages	  moet	  zitten,	  om	  een	  oplage	  op	  te	  nemen.	  Info	  in	  250-‐	  en	  521-‐veld.	  
	  

	  

	  



Sofie	  Vanherpen	   2010	  
	  

22	  
	  

Alle	  verschillende	  drukken	  en	  oplages	  krijgen	  1	  beschrijving,	  waarbij	  de	  specifieke	  
informatie	  rond	  oplage	  en	  druk	  in	  de	  daarvoor	  voorziene	  velden	  komt.	  In	  de	  holding	  
komt	  dan	  welk	  exemplaar	  beantwoord	  aan	  welke	  uitgave	  of	  druk	  in	  het	  560-‐veld.	  Hier	  
wordt	  het	  belang	  van	  holdings	  bij	  materialen	  anders	  dan	  de	  tijdschriften	  duidelijk	  
aangetoond.	  Zo	  kan	  je	  zien	  dat	  exemplaar	  1	  en	  2	  de	  eerste	  oplage	  zijn	  van	  de	  tweede	  
druk	  gedrukt	  in	  2004.	  In	  het	  590-‐veld	  komt	  de	  informatie	  rond	  acquisitie.	  In	  het	  k-‐
subveld	  komt	  de	  acquisitiedatum	  (04	  van	  2004;	  12	  voor	  december;	  08	  voor	  de	  dag).	  In	  
het	  v-‐subveld	  staat	  PLI	  voor	  plikt	  (depotplicht)	  en	  in	  een	  ander	  v-‐subveld	  het	  exemplaar	  
indien	  het	  niet	  om	  het	  eerste	  exemplaar	  gaat.	  	  
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4.4. Authority	  files	  
	  

§ Wie	  zijn	  ze?	  Wat	  doen	  ze?	  
	  
Authority	  Files	  is	  een	  geautomatiseerde	  catalograaf	  die	  elke	  dag	  als	  er	  een	  nieuwe	  auteur	  
wordt	  ingevoerd	  catalogusonderhoud	  doet.	  Alle	  gekheid	  op	  een	  stokje,	  een	  authority	  file	  
voor	  auteursingangen	  is	  een	  record	  waarin	  alle	  mogelijke	  varianten	  van	  één	  
auteursnaam	  staan	  opgesomd.	  Telkens	  een	  nieuwe	  beschrijving	  wordt	  gemaakt	  of	  
overgenomen	  en	  de	  variant	  zit	  in	  de	  authority	  file,	  zal	  deze	  automatisch	  aangepast	  
worden	  naar	  de	  variant	  in	  het	  100-‐veld.	  	  
	  

§ Structuur:	  	  
§ 100-‐veld:	  bevat	  de	  meest	  voorkomende	  of	  gewenste	  variant	  
§ 400-‐veld:	  alle	  mogelijke	  schrijfvarianten	  	  	  
§ 500-‐veld:	  pseudoniemen	  

	  
Als	  de	  gebruiker	  één	  van	  de	  varianten	  uit	  het	  100-‐	  of	  400-‐veld	  intikt,	  dan	  krijgt	  hij	  alle	  
records	  waarin	  de	  100-‐	  of	  één	  van	  de	  	  	  400-‐varianten	  in	  voorkomt.	  De	  gebruiker	  krijgt	  
niet	  de	  records	  waarin	  één	  van	  de	  synoniemen	  voorkomt.	  	  
Dat	  zou	  wel	  opgelost	  kunnen	  worden	  als	  ze	  werken	  met	  bijvoorbeeld	  een	  g-‐subveld	  in	  
het	  auteursveld	  voor	  de	  pseudoniemen	  zoals	  wij	  dat	  doen.	  	  
	  
Ze	  hebben	  hun	  authority	  files	  zelf	  aangemaakt	  toen	  ze	  hun	  oude	  systeem	  Horizon	  in	  
gebruik	  namen.	  Voor	  de	  varianten	  van	  auteursnamen	  en	  bij	  twijfel	  kijken	  ze	  naar	  de	  site	  
van	  LoC.	  (http://authorities.loc.gov/)	  Ze	  doen	  dit	  echter	  niet	  voor	  Latijnse	  of	  
middeleeuwse	  auteursnamen,	  omdat	  deze	  in	  LoC	  verengelst	  worden.	  	  	  	  
	  
De	  oude	  authority	  files	  zullen	  opgeladen	  worden	  in	  Aleph	  nadat	  de	  tweede	  fase	  van	  het	  
Aleph-‐project	  volledig	  is	  afgerond.	  	  
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Voorbeelden:	  
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5. Meercat	  vs.	  SUMMA	  
	  

Hun	  WebOPAC	  heet	  SUMMA	  die	  ze	  ook	  al	  gebruikten	  toen	  ze	  nog	  Horizon	  als	  
bibliotheeksysteem	  hadden.	  
	  
We	  zoeken	  een	  boek	  over	  Hans	  Christian	  Andersen.	  
	  

	  
	  
En	  we	  krijgen	  …	  veel	  te	  veel	  resultaten.	  	  
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We	  kunnen	  onze	  zoekactie	  op	  verschillende	  manieren	  verfijnen:	  (links)	  op	  onderwerp,	  
auteur,	  materiaaltype,	  bibliotheek,	  jaartal,	  en	  andere;	  (rechts)	  jaar,	  relevantie,	  titel.	  	  
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Als	  we	  op	  Flere	  afgrænsingsmuligheder	  drukken	  dan	  krijgen	  we	  nog	  extra	  
verfijningmogelijkheden	  voor	  onze	  zoekvraag	  zoals	  taal,	  Deens	  onderwerp	  en	  
Engelstalig	  onderwerp.	  Ik	  kan	  ook	  meteen	  zien	  of	  een	  boek	  uitgeleend	  is	  (rood)	  of	  het	  
beschikbaar	  is	  (groen).	  Daarnaast	  zie	  ik	  ook	  meteen	  of	  het	  uitleenbaar	  is	  of	  enkel	  	  ik	  te	  
raadplegen	  in	  de	  bibliotheek	  zelf.	  	  
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6. En	  toen	  was	  er	  ook	  nog	  …	  	  
	  

6.1. ARC	  
	  
ARC	  is	  een	  systeem	  van	  Ex-‐Libris	  waarbij	  makkelijk	  lijsten	  kunnen	  gemaakt	  worden	  
vanuit	  Aleph.	  Je	  kan	  zelf	  ingeven	  wat	  er	  allemaal	  in	  je	  lijstje	  moet	  komen.	  ARC	  haalt	  alle	  
nodige	  informatie	  uit	  Aleph	  en	  presenteert	  alles	  in	  een	  lijstje.	  	  
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6.2. ILL	  of	  InterLibrary	  Loan	  
	  
Ik	  heb	  ook	  even	  gesproken	  met	  Helle	  Brink,	  hoofd	  van	  de	  ILL-‐afdeling,	  een	  vurige	  
woordvoerster	  van	  ILL.	  Ze	  werken	  voor	  hun	  ILL	  aanvragen	  via	  Worldcat	  en	  de	  Deense	  
Unicat	  is	  opgenomen	  in	  Worldcat.	  Alle	  ILL	  aanvragen	  binnen	  de	  Scandinavische	  landen	  
zijn	  voor	  de	  gebruiker	  gratis.	  Voor	  stukken	  die	  van	  ergens	  anders	  komen	  moet	  de	  
gebruiker	  een	  vaste	  prijs	  betalen	  per	  stuk	  (50kroner	  of	  6	  euro).	  Ik	  heb	  er	  zelf	  al	  
veelvuldig	  gebruik	  van	  gemaakt	  in	  Scandinavië	  en	  werkt	  uitstekend.	  Zeker	  voor	  (arme)	  
studenten	  is	  dit	  een	  heel	  goed(kop)e	  service	  die	  massaal	  wordt	  gebruikt.	  	  
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6.3. Verhuis	  	  
	  
De	  bibliotheek	  was	  aanvankelijk	  ondergebracht	  in	  de	  gebouwen	  waar	  nu	  het	  archief	  is	  
gevestigd.	  Toen	  dit	  gebouw	  te	  klein	  werd,	  besloot	  men	  een	  nieuwe	  bibliotheek	  te	  
bouwen	  op	  het	  terrein	  waar	  ook	  de	  nieuwe	  universiteitsgebouwen	  en	  studentenhomes	  
zouden	  komen.	  De	  toren	  werd	  gebouwd	  in	  1963	  en	  alle	  boeken	  werden	  in	  een	  grote	  
verhuisbeweging	  naar	  de	  toren	  gebracht.	  Uiteraard	  bleek	  de	  toren	  al	  snel	  te	  klein	  te	  
worden	  voor	  de	  steeds	  groter	  wordende	  collectie.	  In	  1976	  en	  1984	  werden	  twee	  
bijkomende	  kelders	  gebouwd.	  De	  toren	  zelf	  werd	  al	  tweemaal	  gerenoveerd	  (in	  1993-‐96	  
en	  in	  2005).	  Later	  werden	  ook	  twee	  depots	  buiten	  de	  stad	  gebouwd,	  waaronder	  het	  
depot	  in	  Skejby	  dat	  in	  2006	  in	  gebruik	  werd	  genomen.	  De	  gehele	  krantencollectie	  werd	  
toen	  van	  de	  toren	  naar	  dit	  depot	  verhuisd.	  Ook	  binnen	  de	  toren	  zijn	  al	  heel	  wat	  collecties	  
en	  hele	  verdiepingen	  verhuisd.	  Zo	  was	  er	  toen	  ik	  er	  was	  een	  verhuis	  gepland	  van	  3	  
verdiepingen.	  Deze	  verdiepingen	  moesten	  leeggemaakt	  worden	  om	  nieuwe	  beweegbare	  
rekken	  te	  plaatsen.	  Hierbij	  werkten	  ze	  voor	  de	  eerste	  meters	  boeken	  met	  eigen	  
personeel	  en	  de	  resterende	  meters	  zouden	  verhuisd	  worden	  door	  werknemers	  van	  de	  
Deense	  post	  (!).	  Voordien	  werkten	  ze	  samen	  met	  een	  specifieke	  firma	  die	  op	  den	  duur	  
heel	  goed	  afgestemd	  was	  op	  wat	  de	  bibliotheek	  verwachtte,	  maar	  zij	  vroegen	  iedere	  keer	  
een	  hogere	  prijs	  en	  dus	  werd	  nu	  geopteerd	  voor	  een	  bedrijf	  met	  een	  iets	  lagere	  prijs.	  	  
Het	  Deense	  ‘verhuisteam’	  (dat	  gek	  genoeg	  ook	  bij	  de	  dienst	  catalografie	  ondergebracht	  
net	  als	  bij	  ons)	  was	  uiterst	  enthousiast	  over	  onze	  verhuisplannen	  en	  het	  hoofd	  van	  het	  
verhuisteam	  stelde	  zelfs	  voor	  om	  ons	  te	  komen	  helpen.	  We	  staan	  er	  dus	  niet	  alleen	  voor	  
als	  we	  steun	  of	  raad	  nodig	  hebben.	  	  
Alle	  personeelsleden	  kregen	  tijdens	  de	  verbouwingen	  speciale	  oordopjes	  tegen	  de	  
geluidshinder.	  	  
	  

6.4. Women’s	  history	  archives	  
	  
De	  Women’s	  History	  Archives	  is	  een	  bijzondere	  collectie	  binnen	  SB	  en	  vrij	  uniek	  in	  
Denemarken.	  De	  collectie	  bevat	  onder	  andere	  een	  kleine	  collectie	  posters	  rond	  
vrouwenbewegingen,	  gender	  en	  bekende	  vrouwen	  in	  het	  algemeen.	  Het	  archief	  wordt	  
veelvuldig	  gebruikt	  door	  studenten	  die	  een	  Masterscriptie	  of	  een	  doctoraat	  schrijven	  
rond	  een	  bepaalde	  Deense	  vrouw,	  een	  vrouwenbeweging	  of	  een	  bepaald	  gender	  
gerelateerd	  thema.	  Verantwoordelijke	  voor	  deze	  collectie	  was	  Eva	  Lous,	  die	  een	  
vakspecialist	  is	  en	  werkt	  onder	  de	  faglig	  sektion	  van	  de	  dienst	  catalografie	  en	  acquisitie.	  
Ze	  werkt	  nauw	  samen	  met	  KVINFO,	  het	  Deens	  centrum	  voor	  gender,	  gelijkheid	  en	  
etniciteit.	  (http://www.kvinfo.dk/side/661/)	  Eva	  is	  de	  enige	  vakspecialist	  die	  ook	  
stukken	  beschrijft.	  Ze	  doet	  dit	  echter	  niet	  in	  Aleph,	  maar	  in	  het	  systeem	  dat	  door	  de	  
archieven	  wordt	  gebruikt	  in	  Denemarken.	  	  
De	  posters	  worden	  in	  een	  speciale	  afgesloten	  ruimte	  bewaard	  samen	  met	  het	  andere	  
archiefmateriaal	  in	  speciale	  ladekasten.	  	  
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6.5. Library	  of	  Aesthetics	  	  
	  

	  
	  
De	  Library	  of	  Aesthetics	  is	  één	  van	  de	  26	  kleinere	  bibliotheken	  die	  deel	  uitmaken	  van	  de	  
universiteitsbibliotheek.	  De	  bibliotheek	  is	  ondergebracht	  in	  een	  oude	  militaire	  kazerne.	  
De	  bibliotheek	  is	  het	  resultaat	  van	  een	  samensmelting	  van	  verschillende	  kleinere	  
vakgroepbibliotheken:	  muziekwetenschap,	  dramaturgie,	  literatuurgeschiedenis	  en	  
kunstgeschiedenis,	  esthetiek	  en	  cultuur,	  retoriek	  en	  museologie.	  Jette	  Bohn,	  de	  
bibliothecaris,	  werkt	  nauw	  samen	  met	  SB	  en	  vooral	  met	  vakspecialist	  Lotte	  T.	  Andersen.	  
Jette	  geeft	  net	  als	  Lotte	  cursussen	  rond	  de	  bibliotheek,	  het	  werken	  met	  de	  WebOPAC,	  
databanken,	  en	  cursussen	  in	  REfworks.	  Jette	  doet	  dit	  in	  nauw	  overleg	  met	  het	  
academisch	  personeel.	  Voor	  de	  eerstejaarsstudenten	  is	  er	  een	  introductiespel	  in	  de	  
eerste	  week	  van	  het	  academiejaar	  waarbij	  ze	  op	  ontdekking	  gaan	  door	  de	  bibliotheek.	  
Bij	  het	  goed	  beëindigen	  van	  de	  quiz	  krijgen	  ze	  een	  beloning	  en	  ze	  weten	  bovendien	  hoe	  
ze	  de	  bibliotheek	  kunnen	  gebruiken.	  De	  lessen	  en	  cursussen	  die	  Jette	  geeft	  worden	  
geïntegreerd	  in	  de	  vakken	  die	  de	  studenten	  moeten	  volgen.	  Ze	  geeft	  ze	  in	  het	  derde	  
bachelor	  en	  aan	  doctoraatsstudenten.	  	  
Link	  naar	  de	  website:	  http://aestetik.bibliotek.au.dk/	  (enkel	  in	  Deens)	  
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6.6. Avissamling	  in	  Skejby	  	  
	  

Ten	  slotte	  heb	  ik	  ook	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  het	  depot	  
in	  Skejby	  waar	  de	  krantencollectie	  is	  ondergebracht.	  De	  
krantencollectie	  wordt	  er	  niet	  enkel	  bewaard,	  maar	  er	  is	  
ook	  een	  digitaal	  atelier	  en	  een	  werkatelier.	  In	  het	  digitaal	  
atelier	  kan	  men	  scan-‐on-‐demand	  vragen	  van	  een	  
bepaalde	  krant	  of	  een	  bepaalde	  bladzijde.	  In	  het	  
werkatelier	  worden	  de	  kranten	  klaargemaakt	  om	  op	  

microfilm	  te	  worden	  gezet	  en	  worden	  ze	  herverpakt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


