DEFF Ansøgning om tilskud til Master Class
Implementeringserfaringer ifm. Open Source bibliotekssystemer
Ansøger:
1.
2.
3.
4.
5.

d. 8. maj 2015

Navn: Gitte Bruun Jensen
Titel: Bibliotekschef
E‐mail: gibj@dtu.dk
Adresse: DTU Bibliotek, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101D, 2800 Kgs. Lyngby
Medansøger: Syddansk Universitetsbibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek og Aalborg
Universitetsbibliotek.

Alle Universitetsbiblioteker samt repræsentanter fra professionshøjskolerne vil blive inviteret til at deltage i
denne 2 dages Master Class (se nedenfor) som foregår på DTU i Lyngby.
Baggrund:
DEFF projektet ”Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems
(ILS) i universitetsbiblioteket” har set på internationale erfaringer og er kommet frem til, at det kunne være
særdeles nyttigt at afholde en DEFF Master Class om de to open source systemer Koha og Kuali OLE og
processen omkring systemskifte. Dermed får flere DEFF biblioteker indsigt i systemerne og viden om den
proces, som andre tilsvarende institutioner er igennem i forhold til udskiftning af bibliotekssystem.
Samtidigt styrkes samarbejdet omkring IT‐infrastrukturen mellem DEFF bibliotekerne.
Stockholm Universitetsbibliotek arbejder med Koha og planlægger at overgå til Koha i slutningen af
november. I Tyskland bruges Koha mange steder, og siden 1999 har Bibliotheksservice‐Zentrum Baden‐
Württemberg arbejdet med Koha for videnskabelige og offentlige biblioteker.
Gemeinsamer Biblioteksverbund og Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein‐Westfalen (HBZ)
arbejder sammen om et projekt, hvor der blandt andet vurderes på Kuali OLEs funktionelle og tekniske
egnethed til brug i tyske universitetsbiblioteker. I London er SOAS, University og London netop gået i drift
med Kuali OLE.
Alle projekter sker på institutioner og i lande som vi normalt sammenligner os med.
Overordnet om denne Master Class:
Til denne Master Class inviteres personer med vigtig og dybtgående erfaring i henholdsvis Koha og Kuali
OLE og fra de institutioner som er nævnt ovenfor. De fire oplægsholdere fortæller om erfaringer med
processen såvel som med systemerne. Formålet er at udnytte erfaringer fra universitetsbiblioteker som er
længere fremme i processen ift. valg af og udskiftning af bibliotekssystem, samt at få del i deres erfaringer
på godt og ondt med Koha og Kuali OLE. Målet er, at denne erfaringsbaserede viden kombineret med
muligheden for at stille spørgsmål til systemet på et højt teknisk niveau, kan understøtte DEFF projektet
”Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i
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universitetsbiblioteket” såvel som inspirere og kompetenceudvikle medarbejdere på andre
universitetsbiblioteker som også overvejer skift af bibliotekssystem.
Oplægsholdere er eksperter som dels kender systemerne i praksis og som har indsigt i den proces deres
institutioner har været igennem. Der er afsat en dag til hvert system, dvs. der gås i dybden og niveauet er
for specialister.
Program
Workshoppen forventes afholdt i slutningen af august 2015 og programmet detailplanlægges ved eventuel
positiv tilkendegivelse fra DEFF.
Dag 1. Kuali OLE
Ved projektleder Kirstin Kemner‐Heek Gemeinsamer Biblioteksverbund og Hochschulbibliothekszentrum
des Landes Nordrhein‐Westfalen (hbz) og system administrator Simon Barron fra SOAS, University of
London.
a.
b.
c.
d.
e.

Overblik over deres projekter
Demonstration af systemet
Metadata – import og tilpasning
Systemintegration
Erfaringer, omkostninger, dos and don’ts

Dag 2. Koha
Ved projektleder Andreas Hedström Mace fra Stockholms universitetsbibliotek og Koha ansvarlig Katrin
Fischer fra Bibliotheksservice‐Zentrum Baden‐Württemberg, Universität Konstanz.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Overblik over deres projekter
Demonstration af systemet
Metadata – import og tilpasning
Systemintegration
ILL funktionalitet/Viola
Opsummering af erfaringer, omkostninger, dos and don’ts

Begge dage tænkes der at blive mulighed for høj grad af spørgsmål og deltagelse fra deltagerne.
Målgruppe:
Målgruppen er medarbejdere som arbejder med bibliotekssystemer i praksis og som må forventes at spille
en afgørende rolle i bibliotekets evt. implementering af nyt bibliotekssystem. IT‐chefer kan med fordel
også deltage i workshoppen. Der inviteres 2‐3 personer fra universitetsbibliotekerne samt 1‐2 personer fra
Professionshøjskolerne. Der er ikke tale om en workshop for begyndere og deltagene forventes at have
praktisk indsigt i og viden om bibliotekssystemer. Workshoppen foregår på engelsk.
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Strategisk indsatsområde:
Denne Master Class understøtter DEFFs strategiske indsatsområde 5: Konsolidering af infrastrukturen i FFU‐
Bibliotekerne og kan bidrage til den videre afklaring af området. Derudover styrker en fælles workshop
samarbejdet og den fælles afklaring mellem DEFF bibliotekerne.
Succeskriterier:
Denne 2 dages Master Class forventes at give deltagerne en specifik viden om de to open source systemer
Koha og Kuali OLE men også indsigt i den proces de to oplægsholdere har været igennem ift. test, valg og
implementering af systemerne. Derudover vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål og gå i dybden
med systemerne.
Budget
Udgifter

Mande
måneder

Udgift i
alt

Egen
Ansøgt
finansiering DEFF

Transport af 4 eksperter fra Tyskland (2), Sverige
(1)og London (1)

20.000

0

20.000

Indlogering (2 nætter) og forplejning af 4 eksperter

24.000

0

24.000

8.000

0

8.000

7.000
150.000

0
150.000

7.000
0

15.000

0

15.000

0,5

33.000

33.000
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257.000

183.000

Honorar/gave til 4 eksperter
Forplejning og lokale til max 30 deltagere
Deltagelse i 2 dages workshop (25 personer)

2,5

Overnatning deltagere Jylland/Fyn (10 personer)
Planlægning af Master Class
I alt

74.000

DEFF ansøges om kr. 74.000 som tilskud til afholdelse af en 2 dages Master Class om
Implementeringserfaringer if. Open Source bibliotekssystemer.

Den 8. maj 2015
Gitte Bruun Jensen, Bibliotekschef
DTU Bibliotek

3

