
Asksamdatabaser overføres til Aleph  

Projektet ”Asksamdatabaser overføres til Aleph” var fordelt på to afdelinger. Arbejdet startede 

1.9.2017, og projektet blev afsluttet i 4. kvartal 2018.  

Der var mere fysisk håndtering af bøgerne end forventet. Den fysiske håndtering medførte, at 

enkelte bøger, som blev anset for at være gået tabt, er genfundet på pladsen. Projektet har 

medført, at metadata vedr. bøger fra sjældne bøger i de boghistoriske samlinger, som tidligere 

kun har været tilgængelige for enkelte medarbejdere, nu er offentligt tilgængelige online. 

Beskrivelse af projektet: 

De boghistoriske samlinger består af sjældne bøger, der er udtaget af hovedsamlingerne og 
fordelt på særsamlinger. I de boghistoriske samlinger er der en stor mængde metadata i 
forældede Asksam-databaser, som kun to medarbejdere pt. har adgang til. Disse metadata er 
i nogle tilfælde digitalt fødte og er i andre tilfælde inddateret fra håndskrevne og 
maskinskrevne katalogkort, skrevet af bibliotekarer (som fx Richard J. Paulli, 1890-1975). I 
nogle tilfælde er AskSam-databaserne de eneste oplysninger, der findes på bøgerne, men i 
de fleste tilfælde indeholder AskSam-databaserne supplerende eksemplarspecifikke 
oplysninger, der vil berige de eksisterende poster. Det kan fx være navn på bogbinderen, 
bogbindstype, -materiale og - datering samt henvisninger til litteratur, der behandler det 
specifikke eksemplar.  
 
Der findes følgende databaser:  

Titel Poster Beskrivelse Udbytte 

Afladsbreve 15 Afladsbreve Berigelse 

Andresam 21 Bøger fra Danske Afdeling Berigelse 

BB1700_2 295 Bogbind fra 1700-tallet Berigelse 

Bhsmicro 513 mikrofilm af bøger i boghistorisk samling Unik 
registrant 

BHSreggl 2049 registrant over boghistorisk studiesamling Afgørende 
berigelse 

bogbind1 1917 Registrant over danske bogbindssamling Unik 
registrant 

Bogbind2 343 Registrant over danske bogbindssamling Unik 
registrant 

Dedik 57 Bøger med dedikationer Berigelse 

Gavedrhb 46 Gaver fra Dronningens Håndbibliotek Unik 
registrant 

Paulli 130 Paullis noter om eksemplarspecifikke oplysninger Berigelse 

Trykillu 1043 Eksemplarspecifikke oplysninger om trykke- og 
illustrationskunst 

Berigelse 

UBBind 482 Bind i Universitetsbibliotekets samlinger Berigelse 

I alt 6911 
  

 

Metadata lå tilgængelige i Notepad, og oplysningerne blev sat ind i eksisterende Aleph-

poster. 


