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Baggrund

• Udvalget anbefaler

• At DDB hurtigst muligt etableres som en 
fælles organisation for alle nationale 
biblioteksservices med udgangspunkt i et tæt 
samarbejde om fælles data, fælles arkitektur 
og koordineret formidling

• At de relevante interessenter aftaler de 
organisatoriske rammer for DDB

• At folkebibliotekerne skaber en endnu tættere 
koordinering af indkøbet af digitale materialer

• At formidling af digitaliseret kulturarv 
etableres som indsatsområde
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Beslutningsgrundlag
eventuel etablering af en fælles løsning til digital formidling, der som udgangspunkt kan anvendes af alle 
kommunale biblioteker og biblioteker inden for andre sektorer

• Attraktive tilbud:
Det er ønskeligt, at borgerne i Danmark får adgang til et tidssvarende digitalt bibliotekstilbud 
af høj kvalitet. Der er hård konkurrence om brugernes opmærksomhed på internettet, og det 
er vanskeligt for det enkelte bibliotek at skabe attraktive digitale tilbud på egen hånd.

• Bedre eksponering af licensbelagte digitale informationsressourcer: 
Det er ønskeligt med en bedre eksponering af de databaser, e-bøger, netlydbøger med 
videre, som bibliotekerne har købt adgang til 

• Konsolidering: 
Den tekniske kompleksitet i udviklingen af nye digitale tilbud kan blive en udfordring - især for 
mindre kommuner

• Samarbejde: 
Det er vanskeligt for det enkelte bibliotek at optimere ressourceudnyttelsen og reducere 
dobbeltarbejde uden en fælles ramme for samarbejdet.

VI KAN KUN GØRE 

DET HER SAMMEN!

udfordringerne bliver

kun større



peasap / Paul Sapiano  - Sleep like a baby (Flickr)

Rettidig omhu



Jeres vision!



Hvilke løsninger skal der så 
laves?
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Initiativer indtil videre
augmented reality, digital og mobil platform, fantastiske fakta 
finder,  ageforce, Faglitteratur på Litteratursiden, 
ebogsprojektet, NOTA, digiform, forfatterskærme, bibos1, 
formidling på mobile platforme, forsider, bibliotek.dk til SOA 
og Drupal, WAYF integration, CULR, VoxB, personalisering, 
Biblioteks Produceret Indhold (BPI), Spørgetjenesten, Sociale 
platforme, fælles lånerkort, mikrobetaling, Europeana 
aggregator, Tekst og node på nettet, Søg forfattere efter 
nationalitet, Danbib analyseprojekter (Linked data, RDA, 
autoritetsfiler) + SOA projekt, Digital borgerlicens, licens og 
rettighedsstyring. Digital overbygning, ERMS analyser, ERM 
whitepaper

http://projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek



Udvikling til Drift
✓Databrønd

• Integration af services

• ERMS (Electronic Resource Management 
System)

• CULR (Core User Library Registry) 

• SAOU (Service for Authentication of Objects 
and Users)

• LOGIN

✓CMS





Organisation

Udvikling og formidling It-gruppe Indkøb 

Sekretariat 

Koordinationsgruppe 

Styregruppe 



Indkøb IT-‐gruppe
Udvikling	  og	  
formidling
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Community



Økonomi - Drift
Område Årlige 

driftsomkostninger

InfrastrukturInfrastruktur
Databrønd (databrønd og webservices) 5.072.985

cms 2.536.493

Biblioteksintegration 4.500.000

Adgangsstyring og ERMS (vedl.) 2.000.000

Øvrige integrationer (vedl.) 862.500

DDB 1st line support 2.100.000

Drift af øvrige løsninger (fx DBC) 1.500.000

Løbende udvikling 2.800.000

Samlet drift, vedligehold og support 21.371.978

OrganisationOrganisation
Indkøbsfunktion 2.800.000

Sekretariat for styregruppe 1.700.000

It-gruppe 2.400.000

Udvikling og formidling–gruppe 2.150.000

Samlet organisation 9.050.000

Udvikling og formidling – puljemidler 14.000.000

DDB i alt 44.421.978



Drift – Stat og KL
16.8 mio. ß Fordeling à 27.6 mio.

Kommunernes andel er ca. 5.1 kr. pr. indbygger



Økonomi - Etablering

Funktionalitet Estimat (kr.)

Databrønd (inkl. dataservices) 4.800.000

Bibliotekssystemer (tilpasninger) 2.880.000

cms 5.055.000

Integrationer 3.450.000

ESB-funktionalitet (routing, sikkerhed, logning mv.) 3.000.000

Work flow til ESB 1.500.000

Brugerfunktionalitet (use cases) -

Indkøb -

Rettighedsstyring (til materialer) 1.500.000

Statistik (inkl. integration til datakilder) 1.500.000

Brugerstyring (CULR) 3.000.000

Forretningsregelhåndtering 1.000.000

I ALT 27.685.000



Valgmuligheder
• Basispakke

• Pakke A (Indkøb)

• Pakke B (Infrastruktur: data og services) 

• Pakke C (Præsentation)

• Basispakken er obligatorisk

• A

• A + B

• A + B + C



Open Source CMS

Bibliotekernes 
softwarekerne

ingen egenudvikling
(ddb distribution) lidt egenudvikling

bibliotek.dk

nationale sites
(litteratursiden, Palles Gavebod mf.)

community

ca. 20 biblioteker

ca. 20 biblioteker

ca. 50 biblioteker

megen egenudvikling Andre CMSer



søgning

nationale bibliotekstilbud
f.eks. Litteratursiden, Palles gavebod mfl.

lokal formidling
bibliotek.dk specifik 

funktionalitet



Udviklingskraft
Distributionskraft
Forhandlingskraft



Fremtiden ?
Ding2tal, Personalisering, Fælles 
community site, eReol streaming, 
Digitalisering, Palles gavebod, 
forsideservice, VoxB, ADHL, Link resolver, 
Proxy, spørgetjeneste

Michael Anker

formidling, formidling, formidling ...



Rachel Bremner - Beyond Three 90 x 90 cm Smalti and and millefiori.

Framework


