GUIDELINES TIL DEN FÆLLES
ARTIKELDATASE - BPI

Hvad er BPI?
BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske
folkebiblioteker.
Hvem har adgang til BPI?
Webjournalister på alle DDB-biblioteker. Skribenterne skal have rettigheder som
’local administrator’, ’local editor’ eller ’editor’. Er du i tvivl om rettighederne, så
kontakt webadministratoren på dit eget bibliotek.
Litteratursiden.dk sender også artikler til BPI.
Hvilke indholdstyper kan komme i BPI?
Artikler med skabelonen ’Nyheder’. Nyhederne skal være publiceret.
Hvad kan du læse mere om her?
Denne lille guide indeholder tre afsnit:
1: Send artikler til BPI
2: Hent artikler fra BPI
3: Hvordan bruger man BPI
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1: SEND ARTIKLER TIL BPI

Du kan sende artikler til BPI på to måder.
A: I forbindelse med, at du skriver en nyhed. Når artiklen er færdig - klik på
“Gem & send til BPI”:
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B: Fra oversigten over indhold - klik på “Send til BPI”:
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Vælg herefter en kategori og en målgruppe, der passer til indholdet. Kategorier og
målgrupper i BPI er ikke nødvendigvis de samme som dem, du bruger på dit bibliotek. Det er kun muligt at vælge én kategori og én målgruppe.
Indholdet i BPI sorteres efter kategori og målgruppe. Det er derfor vigtigt at vælge
en sigende kategori.
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Ønsker du at overføre de billeder, der er tilknyttet artiklen, sætter du flueben ved
’Inkluder billeder’:
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Vær sikker på, at dine billeder må deles med andre. Hvis du er i tvivl, så inkludér
ikke billeder.
Sætter du flueben ved ’Inkludér materialer’, vil evt. links til biblioteksbasen
sendes med over i BPI.
Artikler, der overføres til BPI, vil automatisk få påført originalforfatterens navn og
bibliotek (F.eks. ’Originally published by Sofie, Koldingbibliotekerne’). Den engelske
tekst skal oversættes til dansk, inden artiklen publiceres. I en senere version af BPI
bliver teksten automatisk oversat til dansk.
Hvis du vælger ’Jeg ønsker at være anonym’, kommer forfatterens navn ikke med
i BPI.
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2: HENT ARTIKLER FRA BPI

Når du skal hente artikler fra BPI, skal du logge ind som journalist. Klik herefter på
fanebladet ’BPI’:
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Søg herefter efter den ønskede artikel. Artiklerne kan sorteres efter ’Kategori’,
’Målgruppe’, ’Forfatter’ og ’Bibliotek’.
I fritekstfeltet er det muligt at søge efter artiklens titel/del af titel samt efter
indholdet i rubrik-teksten.
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Ved fanebladet ’Photo’ kan man se, om der er tilknyttet billeder til artiklen.
Klik på ’Gennemse’, for at få et preview af artiklen, før den downloades.
Klik på ’Udgiv’ for at downloade artikel til dit eget site. Artiklen kan nu åbnes og
redigeres (hvis dette er tilladt).

Side 5 af 7

c;.,

■

••••
Er der tilknyttet billeder, bliver du spurgt, om du ønsker at importere dem. Hvis Ja,
klik på ’Importer’:

syndiker billeder

Tit.ÆNGELIGE BILLEDER

De importerede billeder vil blive sendt til billedbiblioteket, men vises ikke i selve
artiklen. Her ligger kun ’dummy’-billeder:

De ’rigtige’ billeder skal nu hentes ind i artiklen via billedbiblioteket og erstatte
dummy-billeder, før artiklen kan publiceres. I en senere version af BPI bliver det
muligt at placere de rigtige billeder direkte i artiklen.
Når artiklen er downloadet til eget site, skal du vælge en kategori, der passer til dit
bibliotek:
...- CATEGORIZATION

Kategori "'
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Klik på ’Gem’ i bunden af artiklen. Artiklen er nu publiceret på dit eget site.
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3: HVORDAN BRUGER MAN BPI?

BPI er en åben fælles artikeldatabase. Udgangspunktet er, at du ved at sende
artikler til BPI giver andre biblioteker tilladelse til at bruge og evt. berige indholdet.
Når du sender artiklen, bliver du samtidig krediteret som original forfatter.
At skrive til BPI adskiller sig for så vidt ikke fra at levere indhold til sin egen
hjemmeside. Uanset om emnet er ’inspiration til læsning’, ’introduktion til nye
services’, en vejledning til en e-resurse eller noget helt fjerde, så skrives og sendes
artiklerne som helt almindelige nyheder i bibliotekets eget design. Og de hentes ned
fra BPI i en form, som passer til det modtagende biblioteks webdesign.
Når man deler artikler med andre, skal man som afsender naturligvis være sikker
på at have rettighederne til det indhold (tekst og billeder), som man lægger op i BPI.
På samme måde skal man sikre sig, at perspektivet i den artikel, man planlægger at
sende til BPI, også er relevant uden for det bibliotek og den kommune, hvor den er
skrevet.
Eksempler på artikler i BPI
https://taarnbybib.dk/nyheder/vi-anbefaler/hvilken-guidebog-vil-du-tage-med-paaferie - original forfatter Aarhus Kommunes Biblioteker.
https://taarnbybib.dk/nyheder/vi-anbefaler/maanedens-bog-moby-dick-af-hermanmelville - original forfatter Tårnby Kommunebiblioteker
https://taarnbybib.dk/nyheder/litteratur/klaus-rifbjerg-er-doed - original forfatter
Varde biblioteker
Driftsforstyrrelser
Har du problemer med at sende til eller hente fra BPI kontaktes DDBs issuetracker

Guiden er udarbejdet i Arbejdsgruppen for det redaktionelle samarbejde under DDB,
juli 2015
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