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Terugblik 2020

In 2020 heeft de Werkgroep UKB-Collectiemanagement vanwege de Coronacrisis voornamelijk digitaal
vergaderd. De belangrijkste agendapunten waren:
Aanscherping van het landelijke UKB-Bewaarbeleid in internationaal perspectief
De Werkgroep heeft mogelijkheden voor herijking van het UKB-bewaarbeleid onderzocht en voorgelegd en
besproken in UKB-plenair van 24 september. Daar zijn actielijnen uit voortgekomen voor praktische uitvoering
van het huidige bewaarbeleid, zoals in bijgaand werkplan 2021 worden uitgewerkt.
De problematiek van gebrekkige data waardoor bibliotheken in WorldCat (OCLC) elkaars bezit niet goed
kunnen zien is in kaart gebracht en i.o.m. de UKB-Expertisegroep Metadata bij OCLC geagendeerd.
Verkenning van IBL uit e-books
De Werkgroep heeft in 2020 een verkenning uitgevoerd van mogelijkheden voor IBL uit e-books. Daartoe heeft
de Werkgroep een overzicht gemaakt van uitgeverslicenties waarin IBL voor e-books (deels) is toegestaan. De
inventarisatie is vervolgens overgedragen aan het Overleg Hoofden Backoffice en Overleg Hoofden
Publieksdiensten, die de praktische aspecten m.b.t het inrichten van systemen (License Manager, Tipasa) zullen
uitwerken met als doel het implementeren van IBL uit e-books, waar mogelijk.

Werkplan 2021

De werkgroep UKB-Collectiemanagement streeft naar inhoudelijke afstemming van collectievorming en beheer om nationaal een hoogwaardig aanbod aan wetenschappelijke informatie te kunnen bieden en
behouden. Het uitgangspunt van de werkgroep collectiemanagement is: versterking door samenwerking.
De Werkgroep UKB-Collectiemanagement zal zich in 2021 op de volgende speerpunten richten.
I. UKB-Bewaarbeleid gedrukte boeken en tijdschriften (na 1900)
Met betrekking tot het uitvoeren van het UKB-Bewaarbeleid ziet de Werkgroep voor het komende jaar drie
actiepunten:
1. Handleiding UKB bewaarbeleid 2021 (na 1900):
Het opstellen van een heldere inhoudelijke handleiding UKB bewaarbeleid 2021 gedrukte boeken en
tijdschriften (na 1900) voor toepassing van het UKB-Bewaarbeleid.
2. Verbetering OCLC data t.b.v. deselectie
Verbetering van de data ten behoeve van deselectie i.s.m. de UKB-Expertisegroep Metadata en OCLC.
3. Methoden voor deselectie
Uitwerken van praktische methoden voor uitvoering van het UKB-bewaarbeleid, gebruikmakend van (OCLC)
systemen.
II. Digitale duurzaamheid gelicentieerde content
Ervaringen op het gebied van perpetual access en E-depots leren dat we in de praktijk onvoldoende zicht
hebben op duurzame toegang van elektronische gelicentieerde content. In hoeverre bieden initiatieven als
Portico en de verschillende dark archives voldoende garanties voor digitale preservering en duurzame toegang
tot digitale content.
Actie: in beeld brengen van internationale initiatieven op het gebied van perpetual access en e-archiving van
gelicentieerde content.
De Werkgroep UKB-Collectiemanagement levert input aan de door UKB in te stellen tijdelijke werkgroep
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Die werkgroep Digitaal Collectieplan zal een bredere scope hebben en naast het duurzaam bewaren van gelicentieerde econtent ook gaan over het duurzaam bewaren van niet-commercieel gepubliceerde digitale informatie waaronder
webpagina’s, social media, learning objects en bijv. MOOCs.
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III. Kennisdeling/kennisuitwisseling (digitale) collecties
Ten behoeve van de onderlinge kennisuitwisseling, oordeelsvorming en (het voorbereiden van) adviezen aan
UKB zullen er zoals gebruikelijk per jaar tenminste twee vergaderingen van de werkgroep ingepland worden.
Daarbij staat kennisuitwisseling over diverse thema’s centraal. Dit jaar wordt gedacht aan:
1. Veranderende Businessmodellen e-books/DDA-modellen.
2. Verrijkte content.
3. OA-boeken.
4. Educatieve boeken (textbooks).
5. Ontwikkelingen en vernieuwingen (‘Collection development 3.0’)
De Werkgroep UKB-Collectiemanagement sluit met haar activiteiten aan bij de Ambities UKB 2021-2024,
met name bij de eerste ambitie:
:
1. Duurzaam toegankelijke collecties en hun benutting
Intensiveren landelijke samenwerking op het gebied van het faciliteren van onderwijs en onderzoek met het
vinden en duurzaam toegankelijk maken van relevante wetenschappelijke informatie in digitale en fysieke
bronnen, en het bevorderen van information (digital) literacy van studenten (en wetenschappers).
De Werkgroep heeft daarnaast oog voor de UKB-ambities:
2. Innovatie in gedeelde kennisinfrastructuur
3. Bevorderen en faciliteren van Open kennis voor en door Nederlandse Universiteiten
5. Ontwikkeling van competenties en vaardigheden
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