
Konferenceberetning 
af Knut Anton Bøckman, Det Kongelige Bibliotek, knab@kb.dk  

IGeLU 2012 ved ETH Bibliothek, Zürich 
 

 

Den 7. IGeLU (International Group of ExLibris Users) konference blev afholdt i Zürich 10-13 september 2012 

ved ETH Bibliothek (Eidgenössische Technische Hochschule).  

Denne beretning vil fokusere på tre gennemgående temaer: biblioteksøkonomi i bred forstand, Linked 

(open) data og Open Access. 

 

Foto:  ETH Bibliothek, Zürich 

IGeLU 

IGeLU er den internationale gruppe for brugere af system- og dataleverandøren ExLibris’ produkter1. 

Gruppens medlemmer er overvejende nationalbiblioteker, universitetsbiblioteker og andre forsknings-

biblioteker - p.t. 351 institutioner fra 42 lande.  

Der findes en tilsvarende gruppe (ELUNA) for de nordamerikanske ExLibris-brugere.  

 

Den årlige konference, der arrangeres af brugergruppen, ikke ExLibris, fungerer som 

 årsmøde og generalforsamling for gruppen,   

 et forum for udveksling af idéer til og erfaringer med ExLibris produkter,  

 en mulighed for ExLibris at lufte fremtidig udvikling af produkter og services for brugerne, og lytte 

til deres reaktioner 

                                                           
1
 Produkterne markedsføres under navne som Aleph, Voyager,  SFX, Alma, MetaLib, Primo, Rosetta, Verde, 

PrimoCentral, bX og DigiTool. 

mailto:knab@kb.dk
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 en anledning for brugerne til at drøfte deres forventninger og erfaringer med leverandøren 

 anledning til debat af  mere generelle emner af betydning for gruppens medlemmer. 

 

Fra Danmark var der i år deltagere fra Det Adminstrative Bibliotek og MiniBib, Danmarks Kunstbibliotek, 

Det Kongelige Bibliotek, Novo Nordisk bibliotek og Aalborg Universitetsbibliotek. 

 

 

Jiri Kende, Freie Universität, Berlin er formand for gruppen (Foto: Lukas Koster; 

http://www.flickr.com/photos/lukask/7988529532/in/set-72157631541138542/ ) 

Selv om det er et forum orienteret omkring en leverandør og dennes systemer, kan der identificeres nogle 

mere generelle emner – hvoraf et symptomatisk er, at grænsen mellem system- og dataleverandører bliver 

mere flydende. Det er disse overordnede temaer, der refereres her, mens systemløsninger kun omtales i 

det omfang de kan ses som relevante udtryk for områdets almene udvikling.  

 

Bibiotekshusholdning: Økonomi og nytteværdi 
Måske har forskningsbibliotekerne aldrig befundet sig i bevillingernes gyldne brusebad, men nu er i hvert 

fald nødvendigheden af at kæmpe for sin finansiering rykket helt frem i bibliotekernes strategiske 

tænkning. Konferencens gennemgående holdning til dette emne var dog ikke så meget fortvivlelse over 

nedskæringer - snarere anerkendelse af at man skal og kan bevise sin værdi overfor ens moderinstitution. 

Man forvalter selvfølgeligt pengene ordentligt, men bidrager også en væsentligt til institutionens samlede 

produktion: forskerne forsker bedre, underviserne underviser bedre og de studerende studerer bedre på 

grund af de services som biblioteket leverer. I dette fokus aftegner der sig fire motiver: 

1. Rationalisering af arbejdsgange  

2. Deling af ressourcer og data 

3. Kontekstuelle tillægsservices baseret på brugsdataanalyser 

4. Håndtering af forskningsdata 

http://www.flickr.com/photos/lukask/7988529532/in/set-72157631541138542/
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1. Rationalisering af arbejdsgange 

Hvilket twist på et stående tema – mere effektive arbejdsgange er en nødvendig forudsætning for 

bibliotekernes fremtid – kunne leveres her? En erkendelse var, at overgangen til det digitale bibliotek 

ikke i sig selv indeholder en automatisk besparelse, bl.a. fordi der netop er tale om en langsom 

overgang, hvor man skal håndtere både trykte og elektroniske medier. Som påpeget af bl.a. Sally H. 

McCallum2, Library of Congress, er mængden af trykte publikationer stadig stigende – elektronisk 

publicering stiger bare mere. At reducere omkostninger ved håndtering af den enkelte 

informationsenhed er således et givet indsatsområde. Systemleverandørerne er særligt glade for 

betegnelsen TCO – Total Cost of Ownership – der tillader dem at opkræve betaling for nye 

håndteringssystemer, der angiveligt i sidste ende reducerer de samlede omkostninger. (”Pay here and 

save elsewhere.”) ExLibris’ ressourcestyringssystem Alma introduceres netop med dette rationale 

(andre leverandører har lignende løsninger) og der var adskillige oplæg også fra biblioteker der enten er 

gået i produktion med Alma (Boston College) eller som er i gang med implementeringen (Univesity of 

Salford, Princeton University, Purdue University, University of Manchester, Columbia University, 

Cornell University).  

                                                                                                                                 

 

Foto: Lukas Koster, http://www.flickr.com/photos/lukask/7988519699/in/set-72157631541138542   

To træk var gennemgående for deres erfaringer: for det første, at i bibliotekernes nye medie-situation 

kræver effektiv ressourcehåndtering et fælles system og samlede arbejdsprocesser for trykt og 

elektronisk materiale. For det andet, at indførelsen af denne type systemer kræver en omstilling som 

selvsagt også er teknologisk, men i langt højere grad mental og politisk. I dette ligger bl.a. 

-  at systemet er en sky-baseret service (hverken program eller data opbevares lokalt), 

                                                           
2
 Namedropping i fede typer referer til konferenceoplæg, hvis slides findes på http://igelu.org/conferences/2012-

zurich/archive-of-presentations 

http://www.flickr.com/photos/lukask/7988519699/in/set-72157631541138542
http://igelu.org/conferences/2012-zurich/archive-of-presentations
http://igelu.org/conferences/2012-zurich/archive-of-presentations
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-  at interne arbejdsgange og politikker ændres betydeligt (”be ruthless in evaluating circulation 

policy” var den soleklare anbefaling fra Boston College) 

-  at metadata og data deles med andre aktører (leverandør og andre biblioteker) i hidtil uset grad. 

Til gengæld hørte vi ikke noget til, om at de havde sparet mange penge endnu… 

 

2. Deling af ressourcer og data 

Et system som Alma leveres som software fra skyen, så på et rent teknisk plan deler man server-

ressourcer med andre biblioteker i stedet for at have en egen installation optimeret til peak 

performance. Den mere grundlæggende ændring ligger dog i hvordan man deler bibliografiske data og 

beholdnings- og brugsdata med andre institutioner. Katalogisering/registrering af ressourcer vil foregå i 

eller på baggrund af en ’community zone’  (en slags software-betinget og -beriget fælleskatalog), mens 

accessionsbeslutninger foretages på grundlag af beholdnings- og brugsdata fra institutioner der ligner 

en selv. (Med kun Boston College på Alma p.t. var der ikke nogen community at tale om.) Det er 

selvsagt muligt at vælge den form for datadeling fra, men det er en central del af det nye system og 

dets ”cost-saving prospects”.  

En måde det udnyttes på er i 2CUL-projektet, præsenteret af Jim LeBlanc fra Cornell University Library, 

hvor de implementerer Alma som af et fælles bibliotekssystem med Columbia University. For eksempel 

vil det samme team foretager accessionsbeslutninger for begge institutioner. Ud over denne software-

sammenhæng var emnet i videre forstand i tråd med konferencens mere generelle fokus på deling i 

Linked Open Data. 

 

3. Kontekstuelle tillægsydelser 

Deling af data – især brugsdata – ligger også til grund for mange af de tillægsydelser, som man gerne 

så, at bibliotekerne leverer som deres bidrag til moderinstitutionens virke. ExLibris indsamler via Primo, 

PrimoCentral og SFX brugsdata fra millioner af daglige søgninger i akademiske kilder, og tilbyder på 

denne baggrund forslag til relevante ressourcer – ikke kun til bibliotekets accessionspersonale gennem 

Alma, men også gennem bX til slutbrugerne. Dette er samtidig udtryk for den ændring, som ExLibris 

egen selvforståelse er gennemgået – at være ikke kun systemleverandør men også dataleverandør; 

andre leverandører vil givetvis have lignende løsninger.  

Grundlage for disse dataservices er evnen til at analysere store mængder data fra viden om brugerne 

(fag, niveau), søgningen (kendt reference, forfatter-søgning, generel søgning) og dokumenterne 

(signifikans, tidsskriftets niveau, specificitet, etc.) – dog stadig begrænset til det akademiske felt, som er 

defineret af ExLibris’ kunder. De analytiske resultater benyttes til at levere bedre, kontekstuelt tilpasset 

resultatrangering og forslag til andre af bibliotekets ressourcer, såkaldt rationel serendipitet (Tamar 

Sadeh, Ex Libris).  

 Andre biblioteker indfører noget lignende på en mindre skala, fx ved at foreslå særlige databaser til 

fagspecifik søgning baseret på brugerens generelle søgetermer (Dominique Ritze, 

Universitätsbibliothek Mannheim), eller forsøg på at indføre et særligt miks af metasøgningsresultater 

afhængig af hvilken fagside søgningen foretages fra (Mark Dehmlow, University of Notre Dame). 

Pointen er, at man som bibliotek (eller biblioteksdataleverandør) kan noget og ved noget om sine 

brugere og deres faglige behov, som generelle søgemaskiner ikke er i stand til (eller interesseret i) at 

tage højde for. Det skal vi bruge for at kunne yde bedre services til brugerne – uden derfor at tro, at 

bibliotekets søgesystem vil være det eneste de behøver (eller vil bruge). 
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4. Håndtering af forskningsdata 

Forskningsdata er ikke et nyt område for forskningsbibliotekserne, men flere indlæg på konferencen 

lagde vægt på dets øgede betydning som en central opgave. Et af disse var foredraget af Paul Ayris 

(University College London, President of LIBER), som bl.a. gav en skitse af det nye ”Europeana 

Research” som fælleseuropæisk digital platform for forskning baseret på digitaliseret indhold. Et andet 

lå i forlængelse af ExLibris’ åbning for inklusion af institutionelle repositorier og dataset i PrimoCentral. 

Også i forhold til langtidsbevaring af digitale ressourcer var forskningsdata et indsatsområde, hvilket 

bl.a. viste sig i at systemet Rosetta, oprindelig udviklet sammen med nationalbiblioteker, nu i stigende 

grad benyttes af universitetsbiblioteker. Netop hos værten ETH Bibliothek, fortalte Matthias Towe, var 

den øgende mængde forskningsdata til digitale bevaring blandt de væsentlige grunde til at vælge en 

løsning som Rosetta. 

Generelt må siges til dette punkt, at selv om alle syntes enige om, at bibliotekerne kunne bevise deres 

nytteværdi ved at gå aktivt ind i etablering af platforme for organisering, bevaring og tilgængeliggørelse 

af forskningsdata, var der, bortset fra ETHs indlæg, ingen egentlig beskrivelse af hvordan dette skulle 

foregå, hvordan det integreres i bibliotekernes mere traditionelle roller – og derfor heller ikke hvorfor 

bibliotekerne generelt skulle være specielt godt egnet til denne opgave. 

Linked (open) data 
Konferencens anden gennemgående tematik var linked open data, hvor man kunne se bibliotekers bidrag 

til de spæde forsøg på at give form til Tim Berners-Lees vision om det semantiske web. Drivkræfter her er: 

-  Bibliotekernes store mængder strukturerede data 

- Muligheden for/ presset for / ønsket om, at gøre data offentligt tilgængelige og maskinelt 

anvendelige 

- De teknologiske muligheder for at håndtere data og deres betydningsbærende indbyrdes forhold i 

stor skala 

 

 The Linked Open Data Cloud Diagram (http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/) 

http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/
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Der var flere oplæg om emnet:  

Brenda Young fra British Library leverede en interessant og grundig beskrivelse af hvordan de i 2011 

publicerede over 3 millioner poster fra British National Bibliography som Linked Open Data. Processen 

bestod i at transformere MARC-data til RDF/XML, og udbygge disse til Linked data med URI’er fra/til øvirge 

publicerede ressourcer (GeoNames, Lexvo, LCSH, dewey.info, etc.) i form af triplets. Tjenesten behandler 

nu over 8 millioner transaktioner pr måned. 

Mindst ligeså spændende var oplægget fra Sally H. McCallum, Library of Congress, der fortalte om deres 

mere eksperimentelle Bibliographic Framework Inititative, som forsøger at finde en erstatning for MARC 

som kerneformat til udveksling af bibliografisk information. Opgaven var i første omgang at oversætte 

bibliografiske data til et linked data format, under hensyntagen til lignende metadata-

transformationsforslag som FRBR (som benyttes i RDA) og tilsvarende forsøg andre steder (bl.a. British 

Library). Man er endt med en model, der består af 4 kerneklasser: Værk, instans (individuel forekomst af 

værk), autoritet (begreber med definerede relationer til værk eller instans) og notationer (forklaret som 

’dekoration’, fx beholdningsoplysninger og anden berigelse).  Det er interessant, at BFI har valgt en to-

strenget værk/instans model til forskel fra FRBRs (RDA) fire niveauer (værk/udtryk/manifestation/enhed). 

Vi vil utvivlsomt høre mere til denne modsætning. BFI er nu i sin anden fase, hvor modellen skal 

videreudvikles, samtidig som der udvikles værktøjer og en platform til udbredelse og mere omfattende 

eksperimentering. Arbejdet kan følges på www.loc.gov/marc/transition  

 

Gilad Gal,Director of Product Management, Discovery and Delivery Solutions, ExLibris  

 (Foto: Lukas Koster, http://www.flickr.com/photos/lukask/7988624392/in/set-72157631541138542/ )  
Det er ikke ”Alma in the Cloud” i baggrunden. 

Publicering af linked open data er altså et hot topic – men derfor var det også interessant at se et eksempel 

på et bibliotek, der bruger det, som Dominique Ritze fra Universitätsbibliothek Mannheim præsenterede 

det, i deres discovery tool (Primo).  

http://www.loc.gov/marc/transition
http://www.flickr.com/photos/lukask/7988624392/in/set-72157631541138542/
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Fortsat opmærksomhed på temaet i dette forum er sikret i en nydannet såkaldt SIWG (Special Interest 

Working Group) for Linked Data, under ledelse af Lukas Koster, University of Amsterdam. 

 

Open access 
Man kan ikke sætte ti biblioteksfolk sammen uden at der tales ihærdigt om Open Access, og således også 

med de ca. 370 deltager på konferencen. OA er et glimrende og efterstræbelsesværdig ideal, men 

oplægsholderne syntes overbevist om, at virkeligheden ville blive mere mudret, og at dette ville være en 

tåge, bibliotekerne skulle navigere i. ExLibris undlod ikke at gøre opmærksom på, at PrimoCentral nu 

indeholdt en granularitet i ressourcehåndteringen, der kunne give adgang til OA-artikler der udkommer 

abonnements-tidsskrifter. Disse kan tilgås, men nu også findes, selv om biblioteket ikke abonnerer på 

tidsskriftet. Også inklusionen af flere OA-baser og lokale OA-repostitorier bidrager til denne udvidede 

distribution. UCLs og LIBERs Dr Paul Ayris vægtlagde undersøgelser, der i forlængelse af the Finch Report3  

at den gyldne OA ville kvæle forskningsbibliotekernes økonomi, med mindre den blev antaget som 

universel politik, og at derfor kun den grønne OA var gennemførlig p.t. Disse slutninger blev genstand for en 

del debat, men der var almen enighed om, at det er et licensmæssigt broget landskab, vi vil skulle færdes i 

længe endnu. 

 

De forskellige oplæg og præsentationer berørte selvsagt også en række andre emner, men dette var nogle 

af de overordnede temaer der kunne krystalliseres fra de præsenterede erfaringer. Næste års konference 

holdes ved Freie Universität i Berlin, og kan anbefales for alle biblioteker, der har erfaring med ExLibris’ 

produkter (som trods alt er det naturlige referencepunkt undervejs). 

 

*** 

Links 
Konferencens præsentationer: 

http://igelu.org/conferences/2012-zurich/archive-of-presentations 

ExLibris’ præsentationer er tilgængelige for kunder via virksomhedens dokumentationsportal. 

 

Twitter: 

Konferencens hashtag: #igelu12 (  https://twitter.com/i/#!/search/%23igelu12 ) 

Twitter archive http://t.co/NW2Odle2  

 

Mere information om IGeLU kan findes her: http://igelu.org/  

                                                           
3
 Rapporten kan hentes fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings rapportarkiv: 

http://dfdf.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=46&Itemid=59  

http://igelu.org/conferences/2012-zurich/archive-of-presentations
https://twitter.com/i/#!/search/%23igelu12
http://t.co/NW2Odle2
http://igelu.org/
http://dfdf.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=46&Itemid=59

