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Bilag A danZIG-45 Meddelelser 
 
European Digital Library (EDL) 
I dagene 31.1 og 1.2.2008 afholdtes One more step towards the European digital library. 
International Conference på Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main.  
 
Konferencens keynote speaker var Herbert Van de Sompel, der er bagmand for OAI (Open 
Archives Initiative) og OAI-PMH. Han præsenterede et nyt projekt The OAI Object Re-
Use & Exchange (ORE) Initiative. Udgangspunktet er, at vi i bibliotekssektoren må 
anvende alment kendte web-standarder for at kunne kommunikere med verdenen udenfor. 
Pointen er, at alment kendte web-standarder indskrænker sig til http-URL og dokumenter. 
For at kunne udtrykke de sammensatte dokumenter, som hører til i biblioteksverdenen, skal 
disse også udtrykkes som web-dokumenter med links til del-dokumenter. Lidt forenklet: en 
fil som beskriver en digitaliseret bog med link til de 10 pdf-filer, som udgør den 
digitaliserede tekst. Det hænger det godt sammen med EDL’s data model og der blev aftalt 
et samarbejde mellem EDLnet og ORE. 
 
På konferencen blev konceptet for Europeana.eu præsenteret. Det er udviklet af et andet 
EU projekt EDLnet – European Digital Libraries Thematic Network of Partners - som er 
finansieret under EU Kommissionens eContentPlus program. Projektets formål er at bringe 
nøglepersoner og nøgleinstitutioner inden for bevaring af kulturarven i de europæiske 
lande sammen for at forberede udvikling af en funktionsdygtig service for European 
Digital Library. EDLnet nedsatte i september 2007 ekspertgruppen Technical & Semantic 
Interoperability, som skal specificere den tekniske løsning for formidling af en 
digitalisering af den europæiske kulturarv. De danske eksperter i EDLnet er Birte 
Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket og Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og 
Medier. Den tekniske løsning bygger bl.a. på metadata i Dublin Core format og på en 
model, hvor der laves en portalløsning samtidig med, at de samme data stilles til rådighed 
for brug i andre sammenhænge. 
 
 
EDL – Europeana.dk blev præsenteret både med indlæg om den tekniske løsning og om, 
hvordan det kan sikres at brugerne kan forstå og bruge den. Den valgte model blev 
præsenteret og diskuteret. Efter konferencen er http://www.europeana.eu/ gået live med en 
mockup og en pressemeddelelse. Og i de næste måneder vil der blive indsamlet 
brugerkommentarer som baggrund for udvikling af den endelige prototype. 
 
 
Standarder for RFID 
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Med frist for afstemning den 20. marts 2008 blev der umiddelbart før jul sendt et sæt 
standarder om RFID i biblioteker til den første afstemningsrunde i ISO (International 
Organization for Standardization). Standarderne er udarbejdet af ISO TC46/SC4/SWG11 
RFID in libraries under ledelse af Leif Andresen. Heraf svarer 28560-3 RFID in libraries – 
Fixed length encoding indholdsmæssigt til DS/INF 163, som Biblioteksstyrelsen siden 
august 2005 har anbefalet at bibliotekerne følger ved erstatning af stregkoder med RFID 
tags. Se nærmere: http://www.bs.dk/standards/rfid/ 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Leif Andresen 
Bibliotekskonsulent 


