The International
Coalition of Library
Consortia (ICOLC)
startas.

Bibsamkonsortiet
formeras.

1996

KB har tagit på sig en samordnande roll när det gäller
licensavtal på IT-området för forskningsbiblioteken.
Högskolorna bör därför inte på egen hand ingå långsiktiga licensavtal / Regeringens proposition 1996/97:5.
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1998

1998 avtal med Academic Search Elite.

1997-2002
licensavtalen
subventioneras av
statliga medel.

1998 tecknas
licensavtal för IDEAL,
EBSCO Academic
Search Elite och Project MUSE.

1999

BIBSAM:s referensgrupp 1998.

1999
omfattar
konsortiet
18 avtal.

2000
sluts
avtal med
American
Chemical
Society.

1999
sluts avtal med
Elsevier och
Springer.

2000
Avtal sluts
med Wiley.

2001

Utredningen
Till vilket pris? av
Susanna Broms,
Karin Grönvall och
Kari Stange belyser
olika
prismodeller.

Informationsdagar
anordnas med företrädare för olika
databasleverantörer.

En kartläggning av
arkiveringsproblematiken
genomförs på uppdrag av
KB.

2002
har konsortiet 51
deltagare.

2002

Nya kostnadsfördelningsmodeller
implementeras.

Tryckta tidskrifter
som finns tillgängliga i
elektronisk form genom
Bibsamkonsortiets licensavtal har nu till största
delen sagts upp.

Ingegerd Rabow, Lunds universitet
publicerar artikeln Elektronisk
publicering kan ge fri tillgång till
vetenskapliga artiklar.

2003 första året utan
subventioner, de befarade
konsekvenserna i form av färre
deltagande organisationer uteblir.

2003
sluts avtal
med Oxford
Journals online
och Nature
reference.

2003
2002 Toyota corolla
Pris: ca 170 000 kr

Kari Stange och
Kristina Hormia-Poutanen publicerar
artikeln Cost division models in BIBSAM
and FinELib consortia i tidskriften Serials.

2004
Boken Biblioteken
och Juridiken av
Susanna Broms
publiceras.

Avtal för
aggregerade
databaser
förnyas inte.

Informationsdagar för deltagarna i
konsortiet har anordnats
under flera år. 2003 kallas
den för första gången
Konsortiedagen.

2005
Natureavtalet,
ett nordiskt
samarbete
2005–2014.

2006
Nationell upphandling
av federerad söktjänst
och länkserver. Ex Libris
vinner med MetaLib
och SFX - Samsökkonsortiet formeras.

2006
Programmet
Openaccess.se
startar med syfte att
främja öppen tillgång
på internet för de
vetenskapliga resultat
som publiceras av
svenska forskare.

•
•
•
•

2006
har konsortiet:
48 avtal
173 e-resurspaket
61 deltagare
130 mkr

2007 ICOLC, Stockholm.

2007
ICOLC-konferensen
arrangeras i Stockholm 1-2
oktober 2007, Quality Hotel
Nacka. 124 deltagare från
24 länder.

2008

2008
ansvarsbibliotekssystemet upphör. Fyra bibliotek,
KIB, GUB, KTHB och SUB, fortsätter med licensverksamhet
genom en av KB understödd
distribuerad upphandlingsmodell.

2009
Ett inriktningsbeslut fattas 2009
om att gå över till en centraliserad licensverksamhet. KB tar
över avtalen successivt
fram till 2014.

En förhandlingsgrupp formeras inför
omförhandlingen med
Elsevier.

Kursen ”Money Matters Ekonomisk planering budgetcykler i verkligheten” annordnas
för deltagande organisationer.

2009 en styrgrupp inrättas
med uppdraget att ansvara för
utveckling av strategier för nationella licenser för e-resurser.

2010
KB får ett utvidgat
uppdrag för hela det
allmänna biblioteksväsendet.

2010 inleds
ett arbete med att
upprätta så kallade
paraplyavtal för
Elsevier och Springer.

2011

Avtalstexter
angående tillgänglighet för lässvaga
arbetas fram
tillsammans
med dåvarande
TPB.

Deltagande organisationer ger KB fullmakt att
formellt företräda dem i
förhandlingar.
Ett
avtal sluts
med Taylor
& Francis.

Avtalsprinciperna
revideras.
2011
kursen ”Effektivare
hantering av statistik för
e-resurser med Excel”
anordnas för deltagande
organisationer.

KB
tecknar avtal
med Jisc om
Knowledge
Base+.

2012

Central
aktivering av
e-resurser i
SFX upphör.

KB administrerar open accessinitiativet SCOAP3 för de svenska
universiteten i Stockholm, Uppsala,
Lund, Chalmers och KTH.

2013

•
•
•
•

2011
har konsortiet:
38 licensavtal
66 e-resurspaket
63 deltagare
222 mkr

Målgruppen
utökas från och
med 2012 och inför
2013 ansluter sig
14 nya deltagande
organisationer.

2014
Bibsamkonsortiets styrgrupp 2014.

2015
inleds ett pilotprojekt i systemet
JUSP rörande
användningsstatistik.

2015

2016
kursen ”Negotiation Skills
for Librarians” anordnas
för deltagande
organisationer.

2016

•
•
•
•

2016
har konsortiet:
42 avtal
70 e-resurspaket
76 deltagare
325 mkr

Administrationsverktyget
ConsortiaManager
tas i bruk.

Bibsamkonsortiet
går med i statistikprojektet
COUNTER.
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