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Forord

Denne biennale årsberetning for Syddansk Universitetsbibliotek indeholder nøgletal for 
perioden 2018-2020. Beretningen for den forgangne toårige periode er den tredje af sin slags i 
nyere tid – en tradition, der tager sit udgangspunkt i bibliotekets grundlæggelse i efteråret 1965, 
som et forskningsbibliotek for institutioner for højere uddannelse og forskning, i konsekvens 
af loven af 1964 om oprettelse af et universitet i Odense. 

Den uden tvivl skarpsindige læser bemærker naturligvis, at den forhåndenværende beretning 
strækker sig over en periode på ikke to, men tre år: Den verdensomspændende pandemi 
(Covid-19) har selvfølgelig sat sit præg på bibliotekets virke i perioden fra marts 2020 og 
frem, deslige også på beretningen, da jeg har fundet det betimeligt at inkludere pandemiåret 
i beretningsperioden; dette dels af praktiske hensyn relateret til beretningens færdiggørelse, 
dels for at skabe en fortællingsmæssig bro fra den forgange periode til den forventelige post-
pandemiske situation, der måske bedst kan betegnes som en ”new-normal” situation, for ikke 
blot Syddansk Universitetsbibliotek, men for universiteter, forskningsbiblioteker og samfundet 
som sådant. 

Pandemien har haft bred indflydelse på bibliotekets virke, herunder selvfølgelig hovedsageligt 
på mulighederne for at betjene brugerne via fysisk betingede bibliotekstjenester. Dette har 
bibragt en helt ny forståelse for betydningen af ordet ’omstillingsparathed’. Jeg er både stolt 
over og tilfreds med bibliotekets medarbejderes indsats – også på dette område. 

fortsættes næste side ...

Af bibliotekschef Bertil F. Dorch
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I hosliggende beretning er der udvalgt nogle signifikante nedslagspunkter, som er værd at knytte 
tal og ord til, bl.a. har licensforhandlinger med Elsevier fyldt en del, og både samarbejdet internt 
på SDU og i nationalt perspektiv mellem universiteter og øvrige fag- og forskningsbiblioteker 
har vist sig stærkt og konstruktivt. 

Ikke mindst har biblioteket endnu engang haft fornøjelsen af at opbygge nye samarbejder 
på forskellige områder. Her kan med glæde berettes om givtige bibliotekssamarbejder på 
tværs af institutioner i regionen, om nystartede forskningssamarbejder på SDU, omkring 
biblioteksservices ift. Open Science, herunder Open Access og Citizen Science, og vi hverken 
må eller vil glemme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som for alvor er blevet en 
integreret del af SDU og dermed selvfølgelig også af biblioteket.

Afslutningsvis påbegyndtes i slutningen af 2019 et strategiarbejde hen mod en afløsning af 
bibliotekets hidtidige strategi, der i 2020 ledte til en revideret mission for biblioteket: Syddansk 
Universitetsbibliotek er SDU’s bibliotek og skal som universitetets bibliotek understøtte 
vidensudveksling med det omgivende samfund – for forskning, uddannelser og læring på 
højeste faglige niveau. Dermed er SDU’s bibliotek også Syddanmarks universitetsbibliotek og 
skal som regionalt forsknings- og uddannelsesbibliotek sikre, at de fysiske og digitale tjenester 
vedrørende produktion, opbevaring og formidling af videnskabelig viden konstant udvikles 
for og med universitetet og dets samarbejdspartnere — på tværs af både geografi og faglighed. 
I nærværende beretning kan man læse mere om visionen for de kommende år: Om Syddansk 
Universitetsbibliotek som et forskningsbaseret forsknings- og uddannelsesbibliotek der udvikler 
sig til det bedste forsknings- og uddannelsesbibliotek gennem forskningsbaseret samskabelse 
med universitetets faglige og administrative miljøer.

Bibliotekschef Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek, den 26. maj 2021.
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Organisation

I perioden 2018 –2020 har Syddansk Universitetsbiblioteks organisering undergået mindre 
tilretninger.

Illustration: Organisation, ultimo 2019 

Campusledelsen for bibliotekerne i Esbjerg og Kolding, der indgår i et samarbejde med UC 
SYD, er lagt sammen under én biblioteksleder, og den tidligere afdelingsleder i Esbjerg er 
overgået til bibliotekets administration som personalechef. 

Ved udgangen af 2020 består biblioteksorganisationen af 11 enheder i linjen, hver med sin 
personaleleder, samt fem tværgående ledelsesforankrede funktionsbånd.
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Strategi

Biblioteket var i 2020 klar med en ny strategi, som erstatter den tidligere biblioteksstrategi 
for 2014-2020. 

 
Mission

• Syddansk Universitetsbibliotek er SDU’s bibliotek. 

• Biblioteket skal som universitetets bibliotek understøtte SDU’s vidensudveksling med 
det omgivende samfund – for forskning, uddannelser og læring på højeste faglige niveau 
– og dermed er SDU’s bibliotek også Syddanmarks universitetsbibliotek.

• Biblioteket skal som regionalt forsknings- og uddannelsesbibliotek sikre, at de fysiske 
og digitale tjenester vedrørende produktion, opbevaring og formidling af videnskabelig 
viden konstant udvikles for og med universitetet og dets samarbejdspartnere — på tværs 
af både geografi og faglighed.

 
Vision

• Syddansk Universitetsbibliotek er et forskningsbaseret forsknings- og 
uddannelsesbibliotek. 

• Biblioteket udvikler sig til det bedste forsknings- og uddannelsesbibliotek gennem 
forskningsbaseret samskabelse med universitetets faglige og administrative miljøer: 
Gennem nærhed til både administration – forskning og uddannelser – definerer vi state-
of-the-art for biblioteksservices på allerhøjeste internationale niveau.

• Biblioteket placerer sig centralt i SDU, med høj integritet, kvalitet og som en professionel 
partner for innovation og drift; vores kerneværdier er integritet og demokratisk dialog 
– på tværs af faglige, geografiske og interessemæssige afstande.

 
Strategiske temaer

a)   Det Digitale Bibliotek sætter fokus på digitalisering og understøttende systemer. 

b)   Det Brugercentrerede Uddannelsesbibliotek sætter fokus på udvikling af   
       studieunderstøttende services og underviserservices i alle SDU’s campusbyer. 

c)   Fremtidens Universitetsbibliotek sætter fokus på bæredygtighed og transformative      
       partnerskaber med SDU’s strategiske partnere. 

d)   Det Innovative Forskningsbibliotek sætter fokus på at understøtte SDU’s  
       forskningssamarbejder med innovativ forskningskommunikation og  
       videnspredning. 

e)   Syddansk Universitetsbibliotek sætter fokus på nærhed og brobyggende relationer  
       til SDU’s forskningsmiljøer og uddannelser. 

Til biblioteksstrategien er tilknyttet en række delstrategier for uddannelse, forskning, 
forskerservice, digital humanities, kommunikation, public engagement, samt for det 
fysiske bibliotek og brugerbetjening. Læs mere om dem på www.sdu.dk/bibliotek/
om+biblioteket/strategi 
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Samarbejder 
Syddansk Universitetsbibliotek har en lang tradition for at indgå i forskellige typer af 
samarbejder. Et tæt samarbejde med UC SYD resulterede i 2020 i nye smukke bygninger 
i SDU Esbjerg, hvor biblioteket er centralt placeret. Også Odense Biblioteker og 
Borgerservice er blevet etableret som samarbejdspartner i 2018, bl.a. omkring betjening 
af Syddansk Musikkonservatories bibliotek.

Syddansk Universitetsbibliotek indgår i det landsdækkende samarbejde på biblioteksområdet 
og skaffer materiale fra alle forsknings- og folkebiblioteker i Danmark. Biblioteket deltager 
også i den landsdækkende spørgetjeneste ”Biblioteksvagten” samt samarbejder med en 
række udenlandske biblioteker og dokumentleverandører om fremskaffelse af bøger og 
tidsskrifter.

Som forskningsbibliotek har biblioteket en stærk tilknytning til SDU’s forskningsmiljøer 
og indgår i diverse universitets- og forskningssamarbejder. En række af bibliotekets 
forskningsansatte er affilieret ved institutter på SDU som ph.d.-studerende, adjunkt, lektor 
eller professor. 

Bibliotekets forskningsansatte indgår desuden i en række netværk og formelle samarbejder 
omkring forskningsprojekter både på SDU og med udenlandske institutioner, ligesom de 
publicerer og bidrager til en bred vifte af tidsskriftsartikler, antologier, konferencebidrag, 
rapporter m.m.

Læringstrappen på biblioteket på det nye campus SDU Esbjerg.
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Et samarbejde mellem eksterne parter og SDU’s Ørstedudvalg, koordineret af biblioteket 
med Bibliotekschefen som formand, muliggjorde SDU’s bidrag til fejringen af 200-året for 
H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. I slutningen af 2020 dannede bibliotekets 
atriumgård på Campusbibliotek Odense rammen om den nationale vandreudstilling: ”H.C. 
Ørsted på ny – Skønheden i naturen” i samarbejde med bl.a. Selskabet for Naturlærens 
Udbredelse (SNU). Det er ikke uden udfordringer at huse en udstilling i en nedlukningsperiode, 
men forskellige formidlingstiltag gjorde at fejringen lykkedes. F.eks. blev der på initiativ 
ved biblioteket komponeret et musikstykke specielt til udstillingen, som også opnåede 
nationalt opsigt, f.eks. ved afspilning til SNU’s H. C. Ørsted medaljeoverrækkelse i 2020, 
hvor bl.a. Hendes Majestæt Dronningen deltog.

Udstillingen ”H. C. Ørsted på ny – skønheden i naturen” bød blandt andet på muligheden for at se  elektro-

magnetismens "døbefond" i form af Ørsteds batteri samt en kopi af Ørsted-satellitten.

Der blev også produceret flere videoer ifm. Ørsted-fejringen på SDU (se Syddansk Universitetsbiblioteks 

YouTube-kanal for flere videoer - www.youtube.com/sdubibliotek).
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Fremtid

SDU’s Citizen Science Netværk har haft sit udspring på biblioteket. Netværket er 
omdrejningspunkt for Citizen Science samarbejdet på SDU, gennem tilbud om videndeling 
og sparring om Citizen Science til SDU’s forskere. I årene 2018-2020 er der arbejdet mod 
at opgradere netværket til et Videncenter for Citizen Science pr. 1. januar 2021. Det nye 
videncenter understøtter og konsoliderer SDU’s strategi i forhold til at skabe ”værdi for 
og med samfundet ved at arbejde med FN’s verdensmål”. Videncentret er forankret i 
biblioteket med en styregruppe, hvor der er deltagere fra alle fakulteter, RIO og Odense 
Universitetshospital.

Biblioteket har fokuseret sit tilbud til de ph.d.-studerende i samarbejde med alle ph.d.-
skolerne ved SDU og tilbyder nu en samlet pakke af ph.d.-services, heriblandt plagiatscreening 
af ph.d.-afhandlinger. 

Center for Special Collections og Digital Humanities er oprettet og har til opgave at 
bevare, tilgængeliggøre og formidle bibliotekets særsamlinger og medvirke til at skabe 
et forskningsmiljø, der integrerer og promoverer værktøjer og digitale ressourcer samt 
understøtte eksisterende forskningsmiljøer på tværs af SDU. Centeret er forankret i 
biblioteket og fungerer i samarbejde med flere SDU-institutter og centre. 

Biblioteket udvikler løbende sine undervisningstilbud i samspil med SDU’s fagmiljøer. 
Som bidrag til SDU’s strategiske indsatsprojekt ”Fremtidens uddannelse”, har biblioteket 
i samarbejde med Center for Journalistik eksempelvis udviklet et online kursusforløb i 
informationskompetence. Der eksperimenteres også med eksempelvis servicen ’embedded 
librarian’ på Institut for Marketing og Management.
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Bæredygtighed

Syddansk Universitetsbibliotek understøtter Syddansk Universitets arbejde med FN’s 17 
Verdensmål. Biblioteket oprettede i 2019 et bæredygtighedsudvalg, hvor der arbejdes 
med konkrete tiltag, politikker og idéudvikling. Udvalget koordinerer og kommunikerer 
relevante initiativer på biblioteket og udgør bindeleddet til Syddansk Universitets 
bæredygtighedsudvalg m.m. Der er også oprettet en digital postkasse, hvor idéer, der kan 
fremme bæredygtighedsarbejdet, kan indsendes af medarbejdere og studerende.

I løbet af 2019-2020 har biblioteket blandt andet deltaget i og været vært for arrangementer 
vedrørende bæredygtighed, vedtaget en bæredygtig accessionspolitik, samt foretaget en 
lang række tiltag, der gør hverdagen på biblioteket mere bæredygtig.

Bæredygtighed er kommet for at blive og biblioteket har flere bæredygtige tiltag på vej, som 
skal understøtte universitetet, forskere og studerende bedst muligt på området.

Da SDU i september 2019 afholdt kick-off arrangementet for SDU’s bæredygtighedsstrategi, deltog 

biblioteket med en stand under overskriften ”bæredygtig forskningskommunikation”.

I 2019 lagde  
campusbiblioteket 
i Odense lokaler 
til en tøjbytte-
børs arrangeret 
i et samarbejde 
med Den Grønne 
Studenterbevægelse 
Odense og 
Syddanske 
Studerende.
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Forhandlinger

Repræsentanter for Danske Universiteter og universitetsbiblioteker på den ene side, og den 
videnskabelige forlagsgigant Elsevier på den anden side, kæmpede i slutningen af 2020 over 
forhandlingsbordet. Der blev forhandlet om adgange til videnskabelige tidsskrifter, samt under 
hvilke vilkår. I januar 2021 blev der indgået en fireårig aftale med Elsevier. Der skal ikke gås i 
detaljer med aftalens indhold her, men knyttes generelle kommentarer til licensområdet. Det er 
meget positivt, at der på SDU fortsat er adgang til Elseviers tidsskrifter. Var forhandlingerne gået 
i vasken, havde det fået stor indflydelse på det daglige arbejde med forskning og undervisning, 
da vi har over en halv million årlige downloads af artikler fra Elseviers tidsskrifter. Det er dog 
samtidig vigtigt at understrege, at der fortsat betales store summer til privatejede forlag for 
adgang til den forskning, som i udgangspunktet er finansieret af verdens skatteborgere. Det 
er også vigtigt at understrege, at Elsevier kun er én af de forlagsgiganter, der skal forhandles 
aftaler med. Derfor kan der i princippet stadig være meget lang vej, før der er sikret økonomisk 
bæredygtige vilkår i forbindelse med aftalerne med de videnskabelige forlag. 

Licensbudgettet for de elektroniske ressourcer har været fastholdt de senere år, hvorfor 
der ikke har været tilstrækkelig mulighed for at følge prisudviklingen indenfor bibliotekets 
budget. Derudover har der gennem mange år været prisstigninger på licensaftalerne, og 
bibliotekets Licenskontor og fagreferenter har arbejdet grundigt og kyndigt med at sørge for, at 
de materialer, biblioteket stiller til rådighed for universitetet, til hver en tid har den nødvendige 
relevans for at forskning og uddannelse kan finde sted. Det er en udfordring at fastholde 
den nuværende portefølje af licenser samt optage nye licenser, som giver SDU’s forskere og 
studerende adgang til de materialer, der er behov for at kunne tilgå. Da det var tydeligt, at 
SDU i 2020 var nødsaget til at opsige licensaftaler for at overholde det fastlagte budget, blev 
biblioteket nødt til at inddrage flere instanser på SDU. Forskellige scenarier for opsigelser og 
aftaler blev sendt i høring i SDU's direktionen og på fakulteterne og licensbudgettet for 2021 
behandlet på direktionsniveau. På baggrund af dette blev en række licensaftaler afbestilt i 
udgangen af 2020. 

De danske bibliotekers budgetter er fortsat presset til det yderste af prisstigningerne, som 
langt overgår stigningerne i de offentlige budgetter. Det massive økonomiske pres bevirker, 
at biblioteket må imødese yderligere opsigelser af abonnementer og serviceforringelser i de 
kommende år.

Ny fireårig aftale med forlagsgiganten Elsevier
Forskere fra SDU og Universitetshospitalerne i Region Syddanmark har mulighed for at 
publicere gratis open access i en række Elsevier-tidsskrifter. Open access-udgifterne er 
omfattet af en konsortieaftale mellem danske forskningsinstitutioner og Elsevier, der 
gælder fra 1. januar 2021 til og med 2024. 
Læs mere om aftalen med Elsevier: www.sdu.dk/bibliotek/om+biblioteket/nyheder/
elsevier
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Benyttelse af Syddansk 
Universitetsbiblioteket

Datagrundlag

Benyttelsesdata for biblioteket består af flere elementer: Materialebenyttelse, benyttelse 
af biblioteksrummet, benyttelse af brugerundervisning, anvendelse af personlig betjening, 
samt af en lang række særlige services.

Her vises tabeller med tal for år 2018-2020, mens udviklingen for udvalgte områder kan 
ses i grafer for år 2016-2020. 

Tal for benyttelsen af biblioteket 
hentes fra mange forskellige kilder. 
Nogle tal generes automatisk i f.eks. 
bibliotekssystemet, mens andre 
baserer sig på manuelle tællinger. 

For  opgørels en af  brugen af 
bibliotekets elektroniske ressourcer 
er biblioteket afhængig af, hvilke data 
bibliotekets leverandører leverer. 
F.eks. opgør nogle leverandører 
bibliotekets brug som antal counts 
(= tællinger) i stedet for antal søgninger, hvor antallet af counts er forskelligt, om det er 
en søgning på f.eks. en virksomhedsadresse eller et regnskabstal. For 2020 gør det sig 
gældende, at der ved opgørelsen af antal downloads er anvendt en ny optællingsmetode. 
Sammenligning årene imellem for antal downloads er derfor ikke mulig. 

Tal ved manuelle registreringer er afhængige af, at registreringen foretages. Der kan 
derfor være et mørketal, f.eks. for tællingerne af informations- og referencespørgsmål 
samt brugerundervisning.

* 2020 var et særligt år grundet Covid-19. I perioder har biblioteket været lukket, mens 
der i andre perioder har været begrænset adgang til det fysiske bibliotek. Nedlukning og 
begrænset adgang har f.eks. medført et stort fald i antallet af udlån og fremmøde på biblioteket. 
Der er i tabeller sat * ud for 2020, hvor * henviser til teksten her.
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Antal besøgende på biblioteket

Besøgstallet illustrerer, hvor mange der går ind på campusbibliotekerne i Kolding, Odense 
og Sønderborg, hvor der er opstillet gates ved indgangene.

Der har i perioden ikke været gates i Esbjerg og Slagelse, og besøgstal fra 
campusbibliotekerne er derfor ikke talt med.

Over halvdelen af de besøgende har i årene 2018-2020 benyttet biblioteket i tidsrummet 
10-14. Biblioteket har gennem en årrække arbejdet hen imod at tilbyde adgang 24/7, sådan 
at flere studerende og ansatte kan benytte biblioteket uden for den almindelig åbningstid.

Tabel: Antal besøgende på biblioteket (campusbibliotekerne i Kolding, Odense og 
Sønderborg) 2018-2020 

Tabelnote: * Se Datagrundlag side 12.

Illustration: Antal besøgende på biblioteket (campusbibliotekerne i Kolding, Odense og 
Sønderborg) 2016-2020*

Grafnote: * Se Datagrundlag side 12.
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Tælling i skrankerne på Campusbiblioteket i Odense

Biblioteksskrankerne er her, hvor det spontane møde mellem bibliotekspersonale og 
-brugere opstår, mens den mere planlagte undervisning og vejledning, såsom Book en 
Bibliotekar, finder sted mange forskellige steder.

Der registreres henvendelser fra bibliotekets brugere i skrankerne på bibliotekets største 
lokation, campusbiblioteket i Odense. 

Tabel: Brugerhenvendelser på campusbiblioteket i Odense 2018-2020*

Tabelnote: * Se Datagrundlag side 12.

Brugerhenvendelserne og den medfølgende hjælp er inddelt i tre kategorier:

• Hjælp på stedet (i skranken): Fysisk fremmøde af låner som hjælpes.

• Vejvisning/henvisning: Vejvisning til f.eks. undervisningslokale og henvisning til f.eks. 
en kollega eller henvisning til hjælp via Book en Bibliotekar (B1B).

•  Telefon: Telefonisk henvendelse, f.eks. en låner som ringer og spørger, om der kan 
bestilles en bog.

Fem ud af seks gange hjælpes bibliotekets brugere med hjælp på stedet inkl. vejvisning, 
mens brugeren en ud af seks gange hjælpes pr. telefon. 
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Brugerhenvendelser

Der laves hvert år to stikprøvetællinger, hvor alle brugerhenvendelser i ugerne 9 og 38 tælles.

I tællingerne af informations- og referencespørgsmål er det alle medarbejdere 
på biblioteket, der bidrager med tal (i modsætning til tællingerne i skrankerne på 
campusbiblioteket i Odense, hvor det kun er en lokation, der tæller, og der kun tælles 
i skrankerne). Ved stikprøverne tælles alle brugerhenvendelser med. Det vil sige alle de 
spørgsmål som bibliotekets personale får i skrankerne, pr. telefon, pr. mail og ved færden 
rundt i biblioteket. Hvis en bruger har stillet flere spørgsmål, er hvert spørgsmål talt med. 
Det skal bemærkes, at der er tale om et begrænset antal stikprøver.

Tre ud af fire gange har biblioteksbrugerne stillet informationsspørgsmål såsom: Hvorfor kan 
jeg ikke logge ind til elektroniske ressourcer? Hvornår skal jeg aflevere mine bøger?

En ud af fire gange har brugerne stillet referencespørgsmål som: Har biblioteket bøger om 
bæredygtighed? Findes der regler om offentligt ansattes ytringsfrihed?

Tabel: Stikprøve af brugerhenvendelser for to uger på hele biblioteket, fordelt på type af 
spørgsmål 2018-2020*

Tabelnote: * Se Datagrundlag side 12.
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Brugsstatistik

Udlån fra egne samlinger 
Her ses udlån af materialer, inklusive udlån til andre biblioteker.

Tabel: Brug af bibliotekets egen samling 2018-2020*

Tabelnote: * Se Datagrundlag side 12. 
**Der skal tages forbehold for 2018, da der her var fejl i tælling af kopier/prints.

Illustration: Antal udlån og fornyelser fra bibliotekets samlinger 2016-2020*

Grafnote: * Se Datagrundlag side 12.

Udlån til andre biblioteker 
I perioden 2016 til 2020 er udlån til danske folkebiblioteker steget med 70% mens udlånet 
til øvrige danske biblioteker er faldet med 23%. Stigningen i udlånet til folkebibliotekerne 
tilskrives til dels at mange af universitetets studerende er pendlere – de bor i flere tilfælde 
længere væk fra universitetet end tidligere – så deres lokale folkebibliotek er tættere på 
for f.eks. afhentning af materialer. I 2020 kan den øgede stigning endvidere forklares med 
nedlukning af udlån fra flere universitetsbiblioteker i en længere periode grundet overgang 
til nyt bibliotekssystem.  
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Tabel: Bibliotekets udlån til andre biblioteker 2018-2020* 

Tabelnote: * Se Datagrundlag side 12.

Lånere af bibliotekets trykte materialer 
Aktive lånere er de lånere, som mindst én gang i løbet af et år har haft et udlån, aflevering 
eller en reservation i bibliotekssystemet.  
I 2020 var f.eks. 54 % af lånerne studerende, mens øvrige (private brugere) udgjorde 27 % 
af lånerne.  Forklaringen på at de private brugere udgjorde så stor en procentdel i Covid-
19 året kan være, at de bor i bibliotekernes nærområder. Derfor er de muligvis med det 
samme vendt tilbage og har brugt biblioteket, når de har haft mulighed for det. Flere af de 
studerende – og måske også ansatte på SDU – er pendlere/bor ikke i universitets nærområder, 
men bruger måske biblioteket gennem de lokale folkebiblioteker.

Tabel: Lånere af bibliotekets trykte materialer 2018-2020* 

Tabelnote: * Se Datagrundlag side 12.

Illustration: Antal lånere af bibliotekets trykte materialer 2016-2020* 

Grafnote: * Se Datagrundlag side 12.
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Brug af bibliotekets elektroniske ressourcer 
Der er sket et fald i antallet af søgninger i bibliotekets databaser i 2020, hvor der måned 
for måned har været færre søgninger for de samme databaser i forhold til år 2019. Det 
kan tænkes at være en Covid-19 relateret nedgang i produktiviteten i forhold til de 
aktiviteter, hvor databaserne anvendes. Det vil i så fald afspejle sig senere hen, f.eks. i 
forskningsoutput.

Tællingen af downloads for E-bøger og E-tidsskrifter er i 2020 ændret i forhold til tidligere 
år. Mens der i 2019 blev talt download for såvel HTML- som PDF-eksemplar, hvis artiklen 
findes i begge formater, tælles der i 2020 download for det antal artikler, der downloades. 
Der er i 2020 derfor en forventelig nedgang i antal af downloads. Tallene er med andre ord 
ikke sammenlignelige for de forskellige år.

Tabel: Benyttelse af bibliotekets elektroniske ressourcer 2018-2020*

Tabelnote: * Se Datagrundlag side 12.

Illustration: Antal downloads af bibliotekets E-bøger og E-tidsskrifter 2016-2020*

Grafnote: * Se Datagrundlag side 12.
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Illustration: Antal søgninger i bibliotekets databaser 2016-2020*

Grafnote: * Se Datagrundlag side 12.

 
Book en Bibliotekar og undervisning

Biblioteket har i 2018-2020 hjulpet studerende, ph.d.-studerende, forskere og 
undervisere ved SDU med individuel eller gruppevis vejledning i litteratur- og 
informationssøgning.

Tabel: Vejledning opgjort i antal Book en Bibliotekar (B1B) og undervisning 2018-2020*

Tabelnote: 
* Se Datagrundlag side 12. 
**I 2019 var der øget fokus på undervisning /afholdelse af kurser (for flere personer) frem for 
Book en Bibliotekar (ofte for 1-3 personer).
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Illustration: Antal vejledninger i form af Book en Bibliotekar og kurser ved undervisning 
2016-2020* 

Grafnote: * Se Datagrundlag side 12.

 
Brugerundersøgelse 
I februar 2019 gennemførte Syddansk Universitet (SDU) studiemiljøundersøgelsen for alle 
heltidsstuderende for syvende gang. Undersøgelsens formål er at give et øjebliksbillede af, 
hvordan de studerende vurderer deres studiemiljø, således at SDU kan skabe de bedst  
mulige rammer for de studerende. Spørgeskemaet blev sendt ud til godt 20.000 heltids-
studerende, hvoraf ca. halvdelen (9.763 studerende) besvarede skemaet.

I spørgeskemaet indgår biblioteket i to 
forskellige spørgsmål, idet de studerende har 
mulighed for dels at vurdere bibliotekets web, 
dels at vurdere bibliotekets fysiske rammer. 
I kategorien ”Information og kommunikation” 
vurderes bibliotekets webinformationer og 
adgang til materialer højest af alle udsagn 
med en gennemsnitlig score på 3,8 på 
holdningsskalaen (hvor værdierne 1-5 går 
fra ”meget uenig” til ”meget enig). 

Samtidig er 70 % af respondenterne ”enige” eller ”meget enige” i, at bibliotekets 
webinformationer og adgang til materialer på www.sdu.dk/bibliotek fungerer tilfredsstillende. 
Den positive vurdering af bibliotekets web har været stigende siden 2015.
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Illustration: De studerendes vurdering af bibliotekets web 2015-2019*

*Grafnote: Fra studiemiljøundersøgelser 2015, 2017 og 2019.

I kategorien ”Fysiske forhold” er det også biblioteket, der vurderes højest, idet der 
er en meget positiv bedømmelse med hele 91 % bekræftende tilkendegivelser og en 
gennemsnitlig score på 4,2 på holdningsskalaen (1-5) på SDU-niveau. 

Illustration: De studerendes vurdering af biblioteket 2015-2019*

*Grafnote: Fra studiemiljøundersøgelser 2015, 2017 og 2019.

Biblioteket beskrives blandt andet som et godt sted at opholde sig til gruppearbejde, og de 
studerende benytter sig generelt meget af bibliotekets faciliteter. Kun 13 % angiver, at de 
ikke benytter biblioteket.
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Citizen Science

Syddansk Universitetsbibliotek bygger bro, sådan at SDU’s forskning og undervisning på 
alle campusser udvikles og integreres i tæt dialog med samfundet. Et væsentligt fokuspunkt 
for biblioteket er at udbrede Open Science og Citizen Science på hele SDU. Biblioteket 
understøtter f.eks. tværfakultære, borgerinddragende forskningsprojekter med relevante 
services samt opbygger netværk og relationer med forskere, borgere og civilsamfund.

Bibliotekets arbejde med Citizen Science hviler efterhånden på et solidt fundament. Syddansk 
Universitetsbibliotek var det første forskningsbibliotek i Danmark, som i 2017 gik ind i arbejdet 
med Citizen Science. 

Biblioteket var i 2018, med udgangspunkt i SDU’s Citizen Science Netværk, partner i fem 
Citizen Science projekter. Projekterne spændte bredt fra ”Et Sundere Fyn” hvor 14.000 borgere 
stemte på at allokere midler til sundhedsforskning til projektet ”Frit Lejde”, hvor borgere 
blev inddraget i at indsamle elektronikskrot i forhold til at undersøge genanvendelighed 
og muligheden for lovgivningsændring. Biblioteket deltog desuden i projekter inden for 
medievidenskab/journalistik og naturvidenskab.

I årene 2019-2020 stod biblioteket i spidsen for et omfattende Citizen Science projekt, der 
kortlagde de danske fag- og forskningsbibliotekers rolle ift. udbredelse og understøttelse af 
Citizen Science på et videnskabeligt grundlag. På baggrund af projektet blev der identificeret 
anbefalinger til fag- og forskningsbibliotekerne samt deres potentielle samarbejdspartnere 
inden for det fremtidige arbejde med Citizen Science. Rapporten og anbefalingerne er 
udgivet af Aarhus Universitetsforlag og kan læses her: https://unipress.dk/udgivelser/c/
citizen-science-i-danmark/    

Centralt for bibliotekets arbejde med Open Science er at understøtte, at den demokratiske 
samtale foregår på baggrund af viden samt at biblioteket arbejder hen imod, at projekterne 
hviler på principperne for FAIR data.

Ny strategi for samfundsengagement 
Ovenstående erfaringer er integreret i bibliotekets nye strategi fra 2020 om 
samfundsengagement.  
 
Arbejdet skal styrke: 
• SDU’s engagement og deltagelse i forhold til Citizen Science 
• SDU’s regionale forankring i forhold til faglig brobygning, herunder gymnasier 
• Syddansk Universitetsbiblioteks studenterinvolvering 
• At Syddansk Universitetsbibliotek er et internationalt forskningsbibliotek 
• At Syddansk Universitetsbibliotek bruger viden og netværk kommunikativt. 
Samskabelse, dannelse, åbenhed, demokrati, integritet og et samfund, der bygger 
på viden, er centrale holdepunkter for bibliotekets arbejde. 
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Forskningsstrategi

Som led i bibliotekets nye strategi er der formuleret en ny ambitiøs forskningsstrategi for 2020-
2025. Forskningsstrategien udfolder, at Syddansk Universitetsbibliotek er et forskningsbaseret 
forsknings- og uddannelsesbibliotek.

Bibliotekets forskning skal her bidrage til at udvikle og forbedre bibliotekets services. 

Forskningen skal desuden tjene til at:

1.  danne samarbejdsrelationer mellem forskere og biblioteket 

2.  danne samarbejder på tværs af institutioner, fagtraditioner og geografiske afstande

3.  udvikle faglige biblioteksrelevante kompetencer lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Det skal ske ved at:

a. styrke bibliotekets lokale, regionale, nationale og internationale netværk

b. dele bibliotekets forskning med nye publikummer på nye måder

c. understøtte udviklingen af metoder til bedømmelse af forskningsmæssig kvalitet fremfor      
     kvantitet.

Hvert år afrapporteres bibliotekets målopfyldelse af de strategiske forskningsmål i 
en dybdegående forskningsrapport, der fremlægges til godkendelse for bibliotekets 
forskningsudvalg. 

I forskningsrapporten for 2019-2020 kunne det konkluderes, at ”langt de fleste af de 
udviklingsmål der blev sat under den [daværende] forskningsstrategi er blevet nået. 
Og flere af målene er endda overopfyldt.”

I den nyeste forskningsrapport for 2020 præsenteres, hvor langt biblioteket er med at ud- 
og opfylde den nye forskningsstrategi for 2020-2025 (ovenstående delmål). Status er, at 
to tredjedele af bibliotekets igangværende forskningsprojekter allerede nu forventes at 
lede frem til en kvalificering, forbedring eller udvikling af en eller flere af bibliotekets 
services. 

En del forskningskompetente medarbejdere er formelt tilknyttet et af universitetets 
institutter under den ordinære stillingsstruktur (professor/lektor/adjunkt), mens 
cirka en tredjedel af bibliotekets forskningsprojekter finder sted i samarbejde med 
SDU’s øvrige forskerstab. Der er etableret forskningsprojekter med det meste af verden 
(USA, Canada, Sydafrika, Indien, Norge, Sverige, Finland, Estland, Tyskland, Frankrig, 
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Østrig og England). Forskningen på Syddansk Universitetsbibliotek bruges desuden 
målrettet til kompetenceudvikling lokalt, regionalt, nationalt og internationalt gennem 
undervisningsaktiviteter (f.eks. RCR), præsentationer på internationale konferencer 
samt i kraft af videnskabelige publikationer. 

Biblioteket er yderst aktiv i både nationale såvel som internationale netværk såsom 
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European 
Research Libraries), SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition), INORMS (the International Network of Research Management Societies), 
IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions) og NWB 
(the Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy).

Samtidig arbejder biblioteket aktivt med at formidle forskningen ad andre kanaler og 
medier end de traditionelle videnskabelige. I kølvandet på Covid-19 er der eksempelvis 
opstået en stadigt stigende efterspørgsel på videopræsentationer fra de internationale 
konferencearrangører. 

Endelig arbejdes der strategisk med at søge alternative veje bort fra simple kvantitative 
mål til bedømmelse af forskningskvalitet. Ikke mindre end 11 af bibliotekets nuværende 
forskningsprojekter vil på den ene eller anden måde bidrage hertil.
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Universitetsbibliotekets 
serviceområder

Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder en bred vifte af services til forskere, undervisere og 
studerende samt offentligheden. Biblioteket arbejder løbende med at forbedre og udvikle 
eksisterende og nye servicetilbud i samarbejde med og målrettet studerende og fagmiljøer. 
I formidlingen af bibliotekets services anvendes websiden sdu.dk/bibliotek til studerende, 
undervisere og forskere. På facebook.com/sdulibrary henvender biblioteket sig primært til 
de studerende og på twitter.com/SDUlibrary primært til forskere/undervisere. 

Nedenstående serviceoverblik præsenterer hovedtrækkene i de kerneområder Syddansk 
Universitetsbibliotek som moderne og tidssvarende uddannelses- og forskningsbibliotek 
tilbyder bibliotekets brugere inden for brugerbetjening, læring, forskerservices, 
samfundsengagement samt trykte og elektroniske materialer. 

Forslag eller ønsker til udvikling af eksisterende eller nye services er velkomne pr. mail: 
sdub@bib.sdu.dk.

Brugerbetjening
Syddansk Universitetsbiblioteks brugerbetjening sikrer bibliotekets brugere en 
kompetent betjening og et ensartet højt serviceniveau på alle campusbiblioteker. 
I alle SDU’s campusbyer tilbyder Syddansk Universitetsbibliotek hjælp til 
informationssøgning og vejledning både ved fysisk fremmøde og online. Desuden 
håndteres udlån og aflevering, låneradministration, fremskaffelse af egne materialer 
samt fra øvrige biblioteker i ind- og udland.

Biblioteksrummet 
Bibliotekets lokaler er indrettet med fokus på de forskellige behov, som brugerne 
tilkendegiver. Her er studiepladser til enkeltpersoner og gruppearbejdspladser, ligesom 
biblioteket har stillezoner, læsesale, grupperum og loungeområder. Derudover er der 
specialepladser på campusbiblioteket i Odense. Der er mulighed for selvudlån og 
-aflevering af bibliotekets materialer på alle bibliotekets lokationer. Alle afdelinger tilbyder 
24/7-adgang til biblioteket via studie-/medarbejderkort uden for betjent åbningstid.

Campusbiblioteket i Odense indbefatter et FabLab med 3d-printere, podcastudstyr samt 
udstyr til digitale produktioner, campusbiblioteket i Sønderborg har en 3d-printer og i 
Esbjerg er der etableret et FabLab, hvor podcast-udstyr kan benyttes. I alle campusbyer kan 
der lånes udstyr til filmoptagelse.  
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Vejledning 
Bibliotekets personale yder faglig vejledning som f.eks. hjælp til informationssøgning og 
generel vejledning i brugen af bibliotekets ressourcer.  
På campusbiblioteket i Odense tilbydes faglig vejledning mandag-fredag kl. 8-16, mens der 
på de øvrige campusbiblioteker tilbydes faglig vejledning i hele åbningstiden.

24-timers leveringsservice 
Syddansk Universitetsbibliotek sikrer hurtig levering af egne materialer, der er ledige på 
bestillingstidspunktet. Materiale, der er bestilt inden kl. 12, og som er hjemme på et af 
bibliotekets lokationer, er normalt klar til afhentning den efterfølgende hverdag. 

Fremskaffelse af materiale biblioteket ikke selv har  
Materiale, der ikke optræder i bibliotekets egne samlinger, fremskaffes fra andre danske 
og udenlandske biblioteker. Servicen leveres uden beregning for studerende og ansatte 
ved SDU. For brugere uden tilknytning til SDU skaffes ønsket materiale gratis fra danske 
biblioteker, hvorimod der opkræves et gebyr ved anskaffelse af materiale fra udlandet. 

Efterspurgt materiale  
Der sikres hurtig afvikling af reservationer på efterspurgt materiale. Hvis bibliotekets 
egne eksemplarer af efterspurgte materialer ikke tids nok er tilgængelige for opfyldelse af 
brugernes behov, kan materialet anskaffes ved indkøb eller indlån fra andre biblioteker.  

Semesterlånshylder  
Materiale, der i kortere eller længere tid skal benyttes af et hold studerende på et specifikt 
semester i forbindelse med undervisning eller opgaveskrivning, kan fastlåses på en 
semesterlånshylde, så alle studerende på holdet kan tilgå materialet. En semesterlånshylde 
kan oprettes på foranledning af en underviser eller en gruppe af studerende.
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Læring

Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder vejledning og undervisning indenfor generelle 
akademiske kompetencer med særligt fokus på informationskompetence. Disse tilbud 
er primært rettet mod studerende såvel som SDU-ansatte. 

Brugerundervisning 
Syddansk Universitetsbibliotek driver omfattende vejlednings-, undervisnings- og kursus- 
tilbud, som tilbydes på både gymnasie-, bachelor-, kandidat-, master-, ph.d.- og 
forskerniveau.

Der tilbydes både generiske samt tilpassede kurser målrettet de enkelte studier og grupper af 
studerende ofte tilrettelagt og planlagt i samarbejde med fagmiljøet, så biblioteksundervisningen 
integreres i et kursusforløb. Undervisningen omfatter akademiske færdigheder, 
informationskompetence, litteratur-og informationssøgning, referencehåndtering, plagiering, 
forskningsregistrering i PURE og litteratursøgningskurser i specifikt udvalgte databaser.  
Derudover har biblioteket en række tilbud til internationale studerende. Læs mere om disse 
under internationalisering.

Det varierer betydeligt, hvilke metoder, praksisser og traditioner forskellige fagmiljøer 
arbejder med i forhold til litteratur- og informationssøgning, samt hvor integreret 
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informationsvidenskabelig metode er. Bibliotekets undervisere og vejledere er tilknyttet 
fakultetsområderne, så de kan arbejde med udbredt kendskab til og indsigt i disse fagforskelle 
ift. informationsvidenskaben.

Digital undervisning 
I den udbudte biblioteksundervisning benyttes også digitalt undervisningsmateriale i form af 
tutorials, kvikguides, quizzer, e-læringsforløb og andre digitale redskaber, der understøtter 
den ønskede læring. Biblioteket tilgængeliggør dette lærings- og undervisningsmateriale 
både via Syddansk Universitetsbiblioteks hjemmeside, via biblioteksguides og SDU’s 
learning management system.

Book en Bibliotekar 
Som supplement til den holdbaserede undervisning i bibliotekets ressourcer tilbydes 
individuel eller gruppevis vejledning i litteratur- og informationssøgning samt reference-
håndtering gennem ordningen Book en Bibliotekar.

Vejledning og support 
Udover den almindelige faglige vejledning i bibliotekets betjeningstid og igennem Book en 
Bibliotekar-ordningen, tilbyder biblioteket mere specialiseret support og vejledning omkring 
ophavsretslige spørgsmål og i brugen af Endnote.
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Forskerservices

Bibliotekets forskerservice driver, udvikler og formidler forskerrettede services 
målrettet forskere, forskningsledelse og øvrige SDU-medarbejdere.

Systematiske Reviews 
Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning i 
forbindelse med avanceret informationssøgning, herunder udarbejdelse af systematisk 
litteratursøgning og referencehåndtering i forbindelse med systematiske reviews. 
Biblioteket udfører litteratursøgning som konsulentydelse efter aftale.

Plagiatcheck 
På foranledning af de enkelte fakulteters ph.d.-skoler udfører biblioteket plagiatcheck 
af ph.d.-afhandlinger inden den endelige aflevering. Derudover kan der udføres 
plagiatscreening ved anmodning fra SDU’s ledelse.

Forskningsdatamanagement 
Forskere på SDU tilbydes vejledning og support mht. forskningsdatamanagement via 
enheden RDM Support, der hjælper med såvel datamanagement-planlægning som hjælp 
til identifikation af egnede repositorier til publicering af forskningsdata og efterlevelse af 
FAIR-principperne, som er skrevet ind i SDU’s Open Science Politik.

Servicen ydes i nært samarbejde med RIO, SDU IT og eScience Centret. Dermed kan RDM 
Supporten også hjælpe med juridiske aspekter, f.eks. GDPR, og pege på de bedst egnede 
tekniske løsninger til opbevaring, behandling og deling af indsamlede forskningsdata.

Præsentationer vedrørende Open Science og forskerservices 
På foranledning af de enkelte fakulteter, institutter, forskergrupper mv. tilbyder biblioteket 
oplæg vedrørende Open Science og/eller bibliotekets services til forskere.

Forskningsregistrering 
Biblioteket yder central forskningsregistrering for SDU ift. at registrere, validere og 
kvalitetssikre registreringen af SDU’s forskning samt at sikre Open Access via SDU’s 
repository. Servicen inkluderer også undervisning og vejledning i anvendelsen af PURE i 
forbindelse med inddatering af publikationer, projekter, CV’er m.m. 

Biblioteket hjælper med vejledning og information om Open Access publicering og har 
en fond, der støtter SDU’s forskere med penge til Open Access publicering i gyldne Open 
Access tidsskrifter. Biblioteket understøtter den nationale grønne Open Access Strategi.

Forskningsanalyse 
Biblioteket tilbyder vejledning og rådgivning til forskere i at fremsøge bibliometriske 
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oplysninger om publikationer som citationsanalyser, h-indeks og publikationsstrategier 
(f.eks. BFI-status, Journal Impact Factor, fagfællebedømmelse og Open Access). 
Dette inkluderer support i oprettelse og vedligeholdelse af ForskerIDs som ORCID, 
ResearcherID og Scopus ID. 

Desuden tilbyder biblioteket at hjælpe forskere med benchmarking analyser, 
fondansøgninger samt mindre bibliometriske analyser, såsom research footprint 
analysen. Denne service leveres til forskerne personligt. Biblioteket leverer yderligere 
ledelsesinformation om universitetets produktion af forskningspublikationer samt 
information om universitetsrankings.

Forskningsintegritet: Responsible Conduct of Research (RCR) 
Biblioteket varetager den obligatoriske undervisning i Responsible Conduct of Research 
for ph.d.-studerende ved alle SDU’s fakulteter. Derudover tilbyder biblioteket kortere 
kurser og vejledning i ansvarlig forskningspraksis for forskere ved SDU målrettet alle 
hovedområder og forskningsniveauer.

Center for Special Collections og Digital Humanities 
Centeret tilbyder vejledning og støtte til forskere og studerende inden for områderne 
Special Collections og Digital Humanities. Under Special Collections findes den 
overvågede læsesal, hvor det er muligt at få adgang til beskyttet materiale. Inden for 
Digital Humanities udvikler vi services til forskere og studerende, som har brug for 
indføringer i digitale metoder og redskaber.
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Samfundsengagement

Samfundsengagement varetager bibliotekets udadrettede strategiske aktiviteter 
omkring formidling og faglige brobygningsevents, såvel digitalt som i det fysiske 
biblioteksrum, samt studenterinvolvering, Citizen Science og internationalisering. 
Her sikres helhedsorienteret formidling på tværs af platforme og geografi.

Internationalisering 
Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder også sine services til internationale studerende 
og forskere samt de forskere og studerende i udlandet, der er tilknyttet SDU. Services 
omfatter introduktioner til nyansatte forskere og fjernadgang til bibliotekets online 
services til både forskere og studerende under ophold i udlandet. Biblioteket samarbejder 
med andre SDU-enheder om arrangementet Study Abroad, der skal få flere danske 
studerende til at søge til universiteter i udlandet. Internationale studerende, der kommer 
til SDU, tilbydes kurser i Study & Exam Technique. Endelig har biblioteket løbende 
tilknyttet internationale fellows.

Eksterne samarbejder 
Bibliotekets eksterne samarbejder er mange og varierede og primært inden for bibliotekets 
regionale dækningsområde. Biblioteket har, sammen med SDU’s fakulteter, OUH og RIO, 
dannet et Videncenter for Citizen Science, der strategisk arbejder for Open Science og 
FN’s Verdensmål. Der er igangsat en lang række projekter på tværs af fakulteter, der oftest 
inkluderer en ekstern mediepartner.
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Biblioteket er, sammen med SDU’s Studieservice og fakulteter, partner i tiltaget ’På 
vej til SRP’, hvor fakulteternes kernefaglighed, informationskompetence og det rette 
match for kommende studerende er i centrum. Biblioteket samarbejder desuden med 
Talentakademiet Fyn, er partner i et Medieakademi med Center for Journalistik, SDU og 
flere medier samt er den drivende kraft i Mediacamp, som er digitaliseret efter model af 
Fremtidens Uddannelse og udbydes til gymnasier i hele landet.

Endelig har Syddansk Universitetsbibliotek samarbejder om biblioteksdrift med regionens 
større lærings- og kulturinstitutioner f.eks. UC SYD, Odense Biblioteker og Borgerservice 
og universitetshospitalerne, ligesom biblioteket driver bibliotekssystem for en række 
regionale mindre lærings- og kulturinstitutioner.

Studenterinvolvering 
Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder en række services i forbindelse med 
studenterinvolvering. Disse bygger på en helhedstænkning med andre SDU-enheder 
i forhold til Shared Services og omfatter et FabLab (Makerspace), Læringszonen (som 
tilbyder en lang række kurser i forhold til lærings- og studiekompetencer), introduktioner 
og rundvisninger ved studiestart af studerende rettet mod andre studerende, ligesom 
biblioteket er i dialog og samarbejder med studerende.
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Samlinger og elektroniske adgange

Syddansk Universitetsbibliotek anskaffer trykte og elektroniske materialer med 
det primære formål at informationsbetjene ansatte og studerende ved SDU. Der 
sikres en grundlæggende dækning af alle fag, og der anskaffes specialiserede og 
dybdegående materialer på højeste niveau for de områder, hvori der forskes og 
undervises.

Elektronisk materiale 
Biblioteket ønsker at sikre at ansatte og studerende ved SDU og Region Syddanmark 
har adgang til nødvendig og relevant videnskabelige litteratur i elektronisk form. De 
elektroniske materialer er tilgængelige 24/7 for ansatte og studerende, uanset hvor de 
befinder sig. Øvrige brugere kan benytte materialerne fra bibliotekets opstillede pc’ere. 
Biblioteket stiller flere systemer til rådighed til søgning i de elektroniske materialer. I 
søgesystemet Summon søges der på tværs af alle bibliotekets materialer - både trykte 
og elektroniske. SDU Link sørger for at skabe forbindelse fra f.eks. referencer til den 
fulde tekst. Har biblioteket ikke fuldtekstadgang, får brugeren mulighed for at bestille 
materialet. 
Biblioteket understøtter desuden undervisernes, forskernes og de studerendes behov 
for at kunne følge med i den nyeste videnskabelige litteratur ved at stille BrowZine til 
rådighed, hvor brugerne nemt kan finde de vigtigste tidsskrifter indenfor et emneområde 
og sætte en overvågning op og modtage besked om nye artikler i favorittidsskrifter. 
Biblioteket inddrager i stigende grad brugerne ift. valg af materialer på e-bogsområdet, 
idet der arbejdes med forskellige former for brugerdreven materialeanskaffelse, bl.a. 
Evidence Based Acquisition (EBA).

Trykt materiale 
Bibliotekets trykte materialer kan søges via bibliotekets katalog samt søgesystemet 
Summon. Begge er tilgængelige 24/7 via bibliotekets hjemmeside. Trykte materialer 
stilles til rådighed for både interne og eksterne brugere. Alt anskaffet materiale skal som 
udgangspunkt være tilgængeligt for alle studerende og ansatte ved SDU. Placeringen af 
trykt materiale følger et geografisk og fagligt nærhedsprincip, således at det placeres så 
tæt på brugerne som muligt. 
Biblioteket anskaffer så vidt muligt alle udgivelser fra ansatte og studerende ved SDU 
samt Syddansk Universitetsforlag. Biblioteket varetager desuden arkivfunktionen i 
forhold til universitetets trykte udgivelser. 
SDU’s ansatte har mulighed for at rekvirere bibliotekets trykte tidsskrifter i cirkulation til 
deres kontorer. Biblioteket ejer flere særligt værdifulde eller, i forskningssammenhæng, 
interessante samlinger. Der er fokus på at øge tilgængeligheden af disse bl.a. ved 
digitalisering, registrering, konservering og formidling.

På campusbiblioteket i Odense er der etableret en Forskerlæsesal, hvor man i den 
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Covid-19
SDU var mere eller mindre lukket ned det meste af 2020 med perioder, hvor kun kritiske 
funktioner blev opretholdt for at sikre universitets drift, herunder biblioteket. Biblioteket 
har løbende tilpasset sig de adgangsmuligheder, der har været for brugerne, sådan at 
biblioteket undervejs har været åbent for aflevering, udlån, digitale services, brugerbetjening, 
undervisning og vejledning.

Ændringer i forhold til bibliotekets ovenstående services var under Covid-19 følgende: 

• Bibliotekerne blev lukket for adgang. Der blev hurtigt etableret mulighed for udlån og afle-
vering via sluseordninger i alle campusbyer.

• Vejledning og undervisning af brugerne blev hurtigt omlagt til at foregå via telefon, e-mail 
og online, f.eks. via Zoom, samt via digitale læringsforløb.

• RCR-undervisning og møder med forskere blev afviklet online.
• Der blev indkøbt væsentligt flere e-bøger, dog ikke indenfor det danske område, 

da biblioteket oplevede en markant større efterspørgsel på e-bøger.
• Der blev tilladt fjernadgang til Karnov, som ansatte og studerende hidtil kun havde kunnet 

tilgå på campus.
• En lang række forlag åbnede op for online adgang til deres lærebøger under den første ned-

lukning, så ansatte og studerende kunne tilgå dem gratis.

I nedlukningsperioderne havde biblioteket fortsat fokus på at sikre den bedst mulige 
betjening af brugerne. Der blev desuden løbende kommunikeret om f.eks. åbningstider i 
forbindelse med Covid-19 og digitale services på SDU’s FAQ-side samt på bibliotekets egne 
websider.

Covid-19 åbningstider 
De sædvanlige åbningstider 
for personlig betjening var let 
tilpasset, og der kunne fortsat 
hentes og afleveres bøger og 
andre lån i bibliotekssluserne 
i de perioder, hvor der ikke var 
fysisk adgang til bibliotekerne 
for alle.

bemandede åbningstid kl. 10-14 kan benytte beskyttede materialer og materialer, der 
ikke må hjemlånes. Det er muligt for universitetets forskere, efter ansøgning, at få 
24/7-adgang til Forskerlæsesalen. Dog kan beskyttede materialer kun anvendes under 
overvågning af bibliotekets personale i den bemandede åbningstid.
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Generelle fakta

Økonomi

Tabel: Bibliotekets økonomi og budgetudvikling (i tusinde kr.) 2018-2020

Tabelnote: ”Andre indtægter” dækker over licenssamarbejde med Odense Universitetshospital og 
Region Syddanmark. Indtægterne er steget med 4,2 mio. kr. fra år 2018 til 2019, da der har været en 
tilsvarende stigning i udgifter.

Budgetstrategi 2016
Bibliotekets økonomi kan i beretningsperioden betegnes som robust men under pres. Fra og 
med 2016 er universiteternes bevillinger på Finansloven – undtaget forskning – beskåret med 
nye 2% hvert år til omprioriteringsbidrag. Indtil videre er reduktionen således videreført 
til og med 2022. 

For SDU vokser omprioriteringsbidraget hvert år med yderligere cirka 25 mio. kr. af 
indtægterne fra uddannelser. Den akkumulerede virkning af omprioriteringsbidraget vil i 
2022 ligge på cirka 160 mio. kr. i årlig reduktion af uddannelsesindtægterne, hvilket SDU 
vurderer som en væsentlig økonomisk udfordring. 

Siden vedtagelsen af budget 2016 har der i to omgange været arbejdet med SDU’s 
budgetstrategi for at imødegå disse besparelser. De vedtagne spareforslag og tilvalg er 
indarbejdet i SDU’s budgetter for perioden frem til 2022.

Budgetstrategierne har betydet besparelser på biblioteket især i forhold til 
materialebudgetterne. 

Der har dog også været mulighed for at øge udgifterne til forskningsregisteringen, dersom 
et tilvalg i budgetstrategiprocessen blev placeret centralt i biblioteket.

Udgifter til trykte biblioteksmaterialer 
I beretningsperioden har budgettet til anskaffelse af trykte tidsskrifter i abonnement samt 
bøger (inklusive e-bøger som enkelttitler) været faldende pga. SDU’s budgetstrategi.
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Illustration: Bibliotekets udgifter til trykte biblioteksmaterialer (tidsskrifter og bøger) 
2016-2020

Udgifter til elektroniske ressourcer 
Elektroniske ressourcer omfatter elektroniske tidsskriftsabonnementer, databaser, 
e-bogspakker m.m. I beretningsperioden har udgifterne til de elektroniske ressourcer 
som sædvanligt ligget væsentligt over udgifterne til trykte biblioteksmaterialer. I 
forlængelse af SDU’s budgetstrategi har budgettet på området været det samme 
de forgangne år. Prisstigninger og valutakursudsving har betydet opsigelser af 
abonnementer. Der er i perioden indgået meget få nye abonnementer.

Illustration: Bibliotekets udgifter til elektroniske ressourcer (i tusinde kr.) 2016-2020
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Personale

Antal årsværk for bibliotekets personale 2018-2020

Bibliotekets samlinger
Syddansk Universitetsbibliotek giver adgang til bøger, tidsskrifter, aviser, kort, 
noder, mikrofilm og en lang række elektroniske ressourcer. Samlingerne dækker 
primært de områder, der forskes og undervises i ved Syddansk Universitet, men 
stort set alle fag er repræsenteret i bibliotekets samlinger.

Andelen af trykte materialer er faldende, mens elektroniske materialer er stigende. 
Tabel: Bibliotekets samling af materialer 2018-2020

Tabelnote: * Se Datagrundlag side 12.
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Campusbiblioteker

Syddansk Universitetsbibliotek har afdelinger i alle SDU's campusbyer: Esbjerg, 
Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. 

Campusbibliotekerne tilbyder personlig betjening samt udvikler bibliotekstilbud og services 
i samarbejde med de lokale faglige miljøer. Ud over vejledning af lånere og fremskaffelse 
af litteratur arbejdes der f.eks. med bog- og tidsskriftsvalg, indkøb, systematisering samt 
katalogisering af bøger og tidsskrifter. Endelig drives der forskning.

Campusbiblioteket i  Esbjerg 

– Fokus på Sociologi, Erhvervsøkonomi og Folkesundhed

Campusbibliotek Esbjerg har til opgave at betjene studerende og forskere inden for de 
hovedretninger, der udbydes på SDU Esbjerg. Der kan lånes bøger og tidsskrifter fra hele 
Syddansk Universitetsbiblioteks samling, ligesom der kan fremskaffes materiale fra andre 
biblioteker i ind- og udland. Biblioteket tilbyder 24/7-adgang for studerende og ansatte på 
SDU. Biblioteket er et offentligt bibliotek og dermed tilgængeligt for alle.

Indtil flytning i november 2020, rådede Campusbibliotek Esbjerg over pc-arbejdspladser, 
udstyr til digital videooptagelse, diktafoner og multifunktionsmaskiner til print og kopiering:
• 4 publikumspc’ere
• 100 studiepladser (enmandspladser, gruppepladser og stillezone)
• Publikumsareal og magasiner: 1.960 m2.

Campusbibliotek Esbjerg tilbyder personlig betjening mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 
8-14.

SDU og UC SYD: Bibliotekssamarbejde
SDU Esbjerg og UC SYD flyttede i november 2020 sammen og vil i nye fælles 
fysiske rammer samarbejde om alt det, der giver mening for to selvstændige uddan-
nelsesinstitutioner at arbejde sammen om. Et af de vigtigste samarbejder er det 
fælles bibliotek. I Esbjerg deler bibliotekerne fælles lokaler, der danner hjertet i 
samarbejdet samt er det fysiske centrum i det fælles hus – for studerende, under-
visere og forskere.
Det nye campusbibliotek Esbjerg råder over pc-arbejdspladser, Creative Space 
med medieudstyr til podcast og videoer samt multifunktionsmaskiner til print og 
kopiering:
• 6 bruger-pc’ere (fælles med UC SYD)
• 219 studiepladser (enmandspladser, gruppepladser og stillezone)
• Publikumsareal: 1.443 m2.
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Campusbiblioteket i  Kolding

– Fokus på Design og Samfundsvidenskab

Campusbibliotek Kolding har til opgave at betjene studerende og forskere inden for de 
hovedretninger, der udbydes på SDU Kolding. Der kan lånes bøger og tidsskrifter fra 
hele Syddansk Universitetsbiblioteks samling, ligesom der kan fremskaffes materiale fra 
andre biblioteker i ind- og udland. Biblioteket tilbyder 24/7-adgang for studerende og 
ansatte på SDU. Biblioteket er et offentligt bibliotek og dermed tilgængeligt for alle.

Campusbibliotek Kolding råder over pc-arbejdspladser, udstyr til digital videooptagelse, 
diktafoner og multifunktionsmaskiner til print og kopiering:

• 2 bruger-pc’ere
• 72 studiepladser (enmandspladser og  

stillelæsesal)
• Publikumsareal og magasiner: 478 m2.

Campusbibliotek Kolding tilbyder personlig  
betjening: Mandag-torsdag kl. 8-16,  
fredag kl. 8-14.

24/7-adgang på Syddansk 
Universitetsbibliotek
Campusbibliotekerne tilbyder 24/7-
adgang for studerende og ansatte på 
SDU. 
Her kan der lånes og afleveres bib-
lioteksmaterialer udenfor betjening-
stiden. Der er også mulighed for at 
benytte f.eks. semesterhylder, opslags-
værker og studiepladser døgnet rundt.
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Campus i  København

– Forskerstøtte og læsesalstilbud

Campusbibliotek København er den mindste af bibliotekets afdelinger.  Afdelingen har til 
opgave at servicere forskerne ved Statens Institut for Folkesundhed og er derfor ikke åben for 
offentligheden. Afdelingen yder støtte til forskerne i form af kurser i sundhedsvidenskabelig 
informationssøgning og brug af referencesoftware (EndNote) samt bistår med udarbejdelse 
af søgeprofiler til forskningsansøgninger.

Campusbibliotek København er bemandet  
tre dage om ugen.

I samarbejde med Arbejdermuseet og 
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 
tilbyder Syddansk Universitetsbibliotek  
SDU’s studerende adgang til eksklusive 
studiepladser på Arbejdermuseet, få  
hundrede meter fra både SDU’s Campus 
København og Nørreport Station. 

Studiepladser på Syddansk 
Universitetsbibliotek

Campusbibliotekerne har forskellige 
typer studiepladser, som matcher for-
skellige studiebehov: enmandspladser, 
gruppepladser til studie- og arbejds-
grupper samt stillezone og -læseplad-
ser med mulighed for arbejde i rolige 
omgivelser. Der er også loungeområde 
med behagelige møbler til afslapning.
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Campusbiblioteket i  Odense 

– Fokus på alle fagområder

Campusbibliotek Odense er Syddansk Universitetsbiblioteks hovedafdeling, som dækker 
alle fagområder. 
Der kan lånes bøger og tidsskrifter fra hele Syddansk Universitetsbiblioteks samling, ligesom 
der kan fremskaffes materiale fra andre biblioteker i ind- og udland. Biblioteket tilbyder 
24/7-adgang for studerende og ansatte på SDU. Biblioteket er et offentligt bibliotek og 
dermed tilgængeligt for alle.

Campusbibliotek Odense råder over pc-arbejdspladser, FabLab med 3d-printere og 
multifunktionsmaskiner til print og kopiering: 
• 10 bruger-pc’ere
• 1.000+ studiepladser (enmandspladser, grupperum og læsesale, f.eks. stor stillelæsesal)
• Publikumsareal og magasiner: 7.000 m2.

Campusbibliotek Odense tilbyder personlig betjening mandag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 
8-16. 
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Campusbiblioteket i  Slagelse

– Fokus på International Virksomhedskommunikation og Erhvervsøkonomi

Campusbibliotek Slagelse har til opgave at betjene studerende og forskere inden for de 
studier, der udbydes på SDU Slagelse. 

Der kan lånes bøger og tidsskrifter fra hele Syddansk Universitetsbiblioteks samling, ligesom 
der kan fremskaffes materiale fra andre biblioteker i ind- og udland. Biblioteket tilbyder 
24/7-adgang for studerende og ansatte på SDU. Biblioteket er et offentligt bibliotek og 
dermed tilgængeligt for alle.

Campusbibliotek Slagelse råder over pc-arbejdspladser og multifunktionsmaskiner til print 
og kopiering.

• 3 bruger-pc’ere
• 17 studiepladser (enmandspladser, grupperum og stillezone)
• Publikumsareal: 230 m2. 

Campusbibliotek Slagelse tilbyder personlig betjening mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 
9-14.
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Campusbiblioteket i Sønderborg

- Fokus på Teknik, Kommunikation og Samfundsvidenskab

Campusbibliotek Sønderborg har til opgave at betjene studerende og forskere inden for 
de hovedretninger, der udbydes på SDU Sønderborg. 

Der kan lånes bøger og tidsskrifter fra hele Syddansk Universitetsbiblioteks samling, 
ligesom der kan fremskaffes materiale fra andre biblioteker i ind- og udland. Biblioteket 
tilbyder 24/7-adgang for studerende og ansatte på SDU. Biblioteket er et offentligt 
bibliotek og dermed tilgængeligt for alle.

Campusbibliotek Sønderborg råder over pc-arbejdspladser, 3d-printer og multifunktions-
maskiner til print og kopiering:

• 6 bruger-pc’ere
• 116 studiepladser (enmandspladser, grupperum og læsesale)
• Publikumsareal og magasiner: 805 m2. 

Campusbibliotek Sønderborg tilbyder personlig betjening mandag-torsdag kl. 8-16, 
fredag kl. 8-14.
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Bibliotekets fællessektioner og enheder 

Syddansk Universitetsbiblioteks fællessektioner og andre enheder er samlet på 
campusbiblioteket i Odense. 
Fællessektionerne løser bl.a. væsentlige fælles back-office funktioner, mens de øvrige 
enheder primært betjener bibliotekschefen.

Afdeling for Informationsressourcer 
Sektion for Informationsressourcers formål er at løse opgaver i forhold til accession 
og katalogisering af både trykte og elektroniske materialer. Afdelingen består af 
biblioteksansatte med kendskab til indkøb, accession og katalogisering af enten 
elektroniske eller trykte materialer. Den er inddelt i to sektioner – henholdsvis 
Licenskontoret og Kontor for bøger og trykte tidsskrifter:

• Licenskontorets formål er at drive, udvikle og supportere brugen af bibliotekets 
elektroniske materialer. Kontoret løser opgaver ift. forhandling af licensaftaler, 
samarbejde med Det Kgl. Bibliotek om nationale licenser, registrering og 
tilgængeliggørelse af databaser, e-tidsskrifter og e-bogspakker.

• Kontor for bøger og trykte tidsskrifter løser opgaver ift. indkøb og katalogisering af 
e-bøger, trykte bøger og tidsskrifter. Kontoret bistår resten af universitetsbiblioteket 
med samlingspleje i form af indbinding, udtræk af lister, magasinering mv.

Forsknings- og Analysesektionen 
Forsknings- og Analysesektionen er en fællessektion. Dens medarbejdere bidrager 
til faglig kvalificering af bibliotekets services gennem udførelse af egen og 
implementering af andres forskning. Sektionens forskning er anvendelsesorienteret 
og praksisnær og sektionen er dermed garant for, at Syddansk Universitetsbibliotek 
er et forskningsbaseret forskningsbibliotek. Sektionens medarbejdere bedriver 
både biblioteks- og informationsvidenskabelig forskning samt indgår i 
forskningssamarbejder både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Forsknings- 
og Analysesektionen er aktiv i formidling af egen forskning på såvel videnskabelige-, 
populærvidenskabelige og almene medieplatforme og udgør derfor en væsentlig 
faktor i forhold til synliggørelsen af bibliotekets ressourcer og aktiviteter – både i 
snævre fagkredse og i den bredere offentlighed. Sektionen består af medarbejdere 
med forskningstid samt af medarbejdere med permanente og omfattende 
informationsvidenskabelige researchopgaver indenfor dokumentation og analyse.

Informationssektionen 
Informationssektionen er en fælles afdeling, hvis formål er at udvikle og løse opgaver 
vedr. brugerbetjening, undervisning, webformidling, brugerrettet kommunikation, 
markedsføring, biblioteksfaglig vejledning, ophavsretlig vejledning og vejledning 
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omkring referencehåndtering. Afdelingen løser desuden opgaver på tværs af 
campusbibliotekerne og deltager i flere tværgående bånd på biblioteket.

Pure-kontoret 
SDU har central forskningsregistrering. Pure-kontoret har fokus på registrering, 
validering og kvalitetssikring. Oplysninger fra Pure vises på SDU’s forskerportal 
på www.sdu.dk. Pure-kontoret er ligeledes knudepunkt for Syddansk 
Universitetsbiblioteks arbejde med Open Acces til publikationer samt input til den 
Bibliometriske Forskningsindikator (BFI).  

Sekretariat 
Sekretariatet er en fællesfunktion, hvis medarbejdere referer til bibliotekschefen. 
Sekretariatets formål er at yde kvalificeret ledelsesbetjening, service, støtte, 
rådgivning og opfølgning overfor bibliotekschef, bibliotekets ledelse og 
medarbejdere. Ud over kerneopgaven løses også opgaver i tværgående bånd.

Staben 
Staben yder ledelsesbetjening til bibliotekets ledelse, herunder til bibliotekschefen. 
Afdelingens formål er at yde kvalificeret ledelsesbetjening, service, støtte, 
rådgivning, IT-systemer og opfølgning overfor bibliotekschef, bibliotekets ledelse og 
medarbejdere. Staben husede frem til 2020 også BIT-kontoret, der har til formål at 
løse opgaver relateret til bibliotekets IT.
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Samarbejdsaktiviteter

Repræsentation i eksterne udvalg m.v.

Medarbejdere ved Syddansk Universitetsbibliotek har i 2018-2020 haft sæde i følgende 
udvalg, komiteer, bestyrelser o.l. af officiel eller biblioteksfaglig karakter:

Aftagerpanel, Humanistiske IT-studier 
Medlem, Kirstin Remvig

Bibliotekernes Dialogforum
Medlem, Eli Greve 

Biblioteksvagtens Bestyrelse
Medlem, Gitte Bach Markussen 

Business Librarians Association (BLA)
Medlem, Jette Jorsal

The Ben Webster Foundation 
Medlem, Frank Büchmann-Møller

Censoratet i fransk ved de danske 
universiteter
Medlem, Jørn Schøsler

Classicisme et Lumières
Medlem, Jørn Schøsler

Dansk Musikbiblioteksforening 
Medlem, Anne Helle Jespersen

Dansk Selskab for 1700-talsstudier 
Medlem, Jørn Schøsler

Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbiblioteker 
Bestyrelsen
Formand, Bertil F. Dorch 

Medlem, Eli Greve

Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbiblioteker 
Forum for Brugeruddannelse (FLIPD)
Medlem, Kirstin Remvig

Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbiblioteker 
Forum for Markedsføring
Medlem, Jeppe Lomholt Akselbo

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps 
Medlem, Lone Bredahl Jensen

DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og 
Forskningsbibliotek 
Medlem, Bertil F. Dorch

Forskerteam ved Sorbonne/CNRS-Paris 
Medlem, Jørn Schøsler

International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA)
Medlem, Bertil F. Dorch 

Jazzresearch.com 
Medlem, Frank Büchmann-Møller

Knowledge Exchange - OA experts 
Medlem, Anne Thorst Melbye
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LIBER - Association of European 
Research Libraries
- Elected executive board member; chair 
of steering committee on Digital Skills 
and Services 
Bestyrelsesmedlem, Bertil F. Dorch
- Member of the Leadership 
Programmes Working Group (LIBER)
Medlem, Najmeh Shaghaei

Mediegruppen Danmark 
Medlem, Lotte Thing Rasmussen

Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn 
Medlem, Ole Ellegaard

Nesuhi Ertegun Jazz Hall of Fame 
Medlem, Frank Büchmann-Møller

Netværk for business bibliotekarer 
(BizBib)
Koordinator, Jette Jorsal

Netværk for Forskningsunderstøttende 
Services 
Medlem, Lone Grip

Netværk for læring og undervisning – 
Vest (BF) 
Medlem, Jette Jorsal

Network of Nordic Jazz Archives 
Medlem, Anne Helle Jespersen

NNIMIPA: Nordic Network for the 
Integration of Music Informatics, 
Performance and Aesthetics 
Medlem, Anne Helle Jespersen

Nordfyns Gymnasium
Formand, Thomas Kaarsted
Open Knowledge Maps 

Medlem, Najmeh Shaghaei

Organisationsgruppe for De tværfaglige 
Vikingesymposier 
Medlem, Mette Bruus

Overbygningsudvalg. Nota 
Medlem, Eli Greve

PURE styregruppe
Medlem, Anne Thorst Melbye

Det teologiske og religionsvidenska-
belige Biblioteksnetværk
Medlem, Jørn Schøsler

Udvalget vedrørende Bevaring af 
Videnskabelige Arbejder (UBVA)
Medlem, Jens Dam
- Følgegruppe for ophavsret
Medlem, Jens Dam

Universiteternes innovations- og entre-
prenørskabspædagogiske netværk 
(UNIEN) 
Medlem, Jette Jorsal 

University of Michigan Press, Jazz 
Perspectives Series
Medlem, Frank Büchmann-Møller 
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Medarbejderaktiviteter

Medarbejdere ved Syddansk Universitetsbibliotek har i 2018-2020 medvirket i følgende 
type aktiviteter: 

• Organisering eller deltagelse i konferencer, herunder konferenceoplæg.

• Organisering eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende.

• Afholdelse af foredrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed.

 
 
Organisering af eller deltagelse i konference, herunder konferenceoplæg

5th Pure International Conference
Grip, L. (Deltager), Thomsen, L. W. 
(Deltager), Lindvig, K. (Deltager)
16. okt. 2019 – 17. okt. 2019

2018 IEEE/RSJ International 
Conference on Intelligent Robots and 
Systems
Vlachos, E. (Chairman)
3. okt. 2018

A Library-Media Collaboration with 
in Citizen Science: The case og 'A 
Healthier Funen'
Kaarsted, T. (Oplægsholder), Overgaard, 
A. K. (Underviser)
4. jul. 2018

A qualified supply of information 
resources in the Danish high schools 
does not come by itself
Kaarsted, T. (Oplægsholder)
11. okt. 2018

Active Living Festival
Overgaard, A. K. (arrangør), Kaarsted T. 
(Deltager)
15 apr. 2019 – 17 apr. 2019

Altmetric study of Economics
Drongstrup, D. (Oplægsholder)
3. sep. 2019

Bring your own device - a Citizen 
Science partnership
Wenzel, H. (Oplægsholder), Kaarsted, T. 
(Underviser)
7. jun. 2019

Citizen Science and Open Science at 
SDU
Kaarsted, T. (Oplægsholder)
28. mar. 2019

Citizen Science and Research Libraries
Kaarsted, T. (Oplægsholder)
13. jun. 2019

Citizen Science at SDU
Kaarsted, T. (Oplægsholder), Overgaard, 
A. K. (Oplægsholder)
1. mar. 2019

Citizen Science Explained
Overgaard, A. K. (Oplægsholder), 
Kaarsted, T. (Oplægsholder)
26. jun. 2019
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Cochrane Colloquium 2019
Østengaard, L. (Deltager)
1. jan. 2019

Creating Knowledge IX 2018
Jorsal, J. (Deltager)
6. jun. 2018 – 8. jun. 2019

Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbibliotekers årsmøde 2018
Jorsal, J. (Deltager)
20. sep. 2018 – 21. sep. 2018

DEFF konferencen 2019
Jorsal, J. (Deltager)
29. apr. 2019 – 30. apr. 2019

EAHIL 2020 Online.
Alving, B. E. (Deltager)
16. nov. 2020 – 18. nov. 2020

ECSA Conference 2020
Alving, B. E. (Deltager)
7. sep. 2020 – 10. sep. 2020

Education and Heritage in the Era of Big 
Data in Astronomy
Ellegaard, O. (Deltager)
8. dec. 2020 – 12. dec. 2020

Gymnasier i et Citizen Science 
Sundhedsprojekt
Alving, B. E. (Oplægsholder)
7. okt. 2019

Hands on with the Dimensions API: An 
introduction to Data Science
Deutz, D. B. (Deltager)
27. mar. 2019

How to Engage Half and Island and 
Beyond
Kaarsted, T. (Oplægsholder), Overgaard, 
A. K. (Oplægsholder)
15. mar. 2019

Is reference practice a liberal art?
Bredahl, L. (Underviser), Jacobsen, 
K. A. (Medforfatter), Husen, K. J. 
(Medforfatter).
16. okt. 2020

It's Not About Branding the University, 
Stupid
Kaarsted, T. (Oplægsholder), Overgaard, 
A. K. (Oplægsholder)
26. jan. 2019

Joint Nordic Meeting on Open Access 
and Licensing
Thomsen, L. W. (Deltager)
15. jun. 2018 – 16. jun. 2018

Kompetent informationsforsyning i 
gymnasieskolen kommer ikke af sig selv
Kaarsted, T. (Deltager)
23. aug. 2018 

Kvalitetsudvikling på de videregående 
uddannelser
O’Neill, L. D. (Oplægsholder), 
Lauridsen, H. H. (Medforfatter), 
Østengaard, L. (Medforfatter), 
Q vortrup, A. (Medforfatter)
20. okt. 2020

Library strategies: Evidence for going 
forward?
Dorch, B. F. (Paneldeltager), Wien, C. 
(Paneldeltager)
28. maj 2019
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Mediacamp 2018
Bro, P. (Deltager), Jensen, L. K. 
(Deltager), Mazanti, L. (Deltager), 
Rasmussen, L. T. (Deltager), Kaarsted, 
T. (Deltager)
25. sep. 2018 – 5. okt. 2018

Medieakademiet
Bro, Peter (Deltager), Rasmussen, Lotte 
Thing (Deltager), Kaarsted, Thomas 
(Deltager)
16. aug. 2018 – 26. Jan. 2019

Metrics without merits
Dorch, B. F. (Foredragsholder)
8. apr. 2019

P.rodukter – U.dfordringer – R .elationer 
– E.rfaringer
Grip, L. (Deltager)
15. maj 2018

Præsentation af forskning, Danske fys-
ioterapeuters Fagkongres
Hansen, S. M. B. (Oplægsholder)
12. apr. 2018

Pure Brugerdagene 2019
Thomsen, L. W. (Deltager)
3. jun. 2020

Pure Brugerdagene 2019
Grip, L. (Deltager)
3. jun. 2019 – 4. jun. 2019

PURE portaler i det danske PURE 
community
Grip L. (Oplægsholder)
15. maj 2018

RO-MAN 2018 - IEEE International 
Conference on Robot and Human 

Interactive Communication 
Vlachos, E. (Paneldeltager)
28. aug. 2018

Shared Science
Villumsen, B. (Foredragsholder), 
Rezvani, Z. (Foredragsholder), Gulisova, 
B. (Foredragsholder), Jakobsen, M. W. 
(Foredragsholder), Svenningsen, S. L.
6. sep. 2019

Survival strategies of economists and 
political scientists in contemporary 
academia
Drongstrup, D. (Oplægsholder)
20. sep. 2019

Teaching for active learning, TAL 2018
Jorsal, J. (Deltager)
6. nov. 2018

Teaching Responsible Conduct of 
Research for PhD Students
Bredahl, L. (Oplægsholder), Remvig, K. 
(Oplægsholder)
20. sep. 2018 – 21. sep. 2018

The Validity of The Experiences of 
Teaching and Learning Questionnaire 
(ETLQ) as a measure of quality  
learning. A Systematic Critical 
Literature Review.
O’Neill, L. D. (Oplægsholder), 
Lauridsen, H. H. (Medforfatter), 
Østengaard, L. (Medforfatter), 
Q vortrup, A. (Oplægsholder)
14. maj 2020 – 15. maj 2020

To optimize or not to optimize one’s 
h-Index – that is the question…
Dorch, B. F. (Foredragsholder)
5. jul. 2018
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Campus Odense - Active Living
Overgaard, A. K. (Deltager), Johansen, 
D. L. N. (Arrangør), Kaarsted, T. 
(Deltager), Troelsen, J. (Deltager)
1. jan. 2018

Citizen Science Masterclass I
Kaarsted, T. (Deltager), Overgaard, A. 
K. (Deltager)
23. feb. 2019

Citizen Science Masterclass I
Alving, B. E. (Deltager)
5. mar. 2019 – 6. mar. 2019

Citizen Science og biblioteker
Kaarsted, T. (Deltager)
15. jun. 2018

Citizen Science Workshop II
Kaarsted, T. (Deltager), Overgaard, A. 
K. (Deltager)
27. jan. 2018

Dansk Historikermøde 2018
Jensen, M. K. (Deltager)
20. aug. 2018 – 22. aug. 2018

Det gode demente liv
Overgaard, A. K. (Deltager), Kaarsted, 
T. (Deltager)
19. mar. 2018

Digital Mediacamp 2019
Rasmussen, L. T. (Deltager), Mikkelsen, 
N. M. (Deltager), Bro, P. (Deltager), 
Kaarsted, T. (Deltager)
21. okt. 2019 – 31. dec. 2019

ERASMUS Study tour - Business librar-
ies in London
Jorsal, J. (Deltager), Jensen, L. K. 
(Deltager)
8. apr. 2019 – 11. apr. 2019

Et Sundere Fyn 2018
Overgaard, A. K. (Deltager), Kaarsted, 
T. (Deltager)
16. apr. 2018 – 23. apr. 2018

Et Sundere Syddanmark
Overgaard, A. K. (Deltager), Kaarsted, 
T. (Deltager)
2. okt. 2019
Et Sundere Syddanmark
Overgaard, A. K. (Deltager), Kaarsted, 
T. (Deltager)
23. aug. 2018

European Summer School for 
Scientometrics
Jacobsen, K. A. (Deltager)
23. jul. 2018 – 28. jul. 2018
Frit lejde: kampagne for el-skrot og 
cirkulær økonomi

"Trigger happy users" - PDA in a cross-
Disciplinary research Institution
Husen, K. J. (Oplægsholder), Thiesen, 
A. L. (Medforfatter), Rasmussen, L. T., 
(Medforfatter)
1. jan. 2020

UXLibs
Remvig, K. (Deltager), Dam, J. 
(Deltager), Akselbo, Jeppe L. (Deltager), 
Hahn, Pernille (Deltager, Laursen, Line 
(Deltager) 
17. jun. 2019 – 19. jun. 2019

Organisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende
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Wenzel, H. (Deltager), Overgaard, A. K. 
(Deltager), Kaarsted, T. (Deltager)
16. nov. 2018 – 8. dec. 2018

Fyn Finder Marsvin
Wahlberg, M. (Deltager), Johansen, D. 
L. N. (Deltager), Laursen, L. (Deltager), 
Kaarsted, T. (Deltager)
1. okt. 2019

Identificering af fag- og forsknings-
bibliotekernes rolle ift. udbredelse og 
understøttelse af Citizen Science
Kaarsted, T. (Deltager)
5. mar. 2019 – 6. mar. 2019

Just Write
Gulisova, B. (Deltager), Svenningsen, S. 
L. (Arrangør)
31. okt. 2019

Litteraturen rykker ud
Mai, A.M. (Deltager), Andersen, I. E. 
(Deltager), Overgaard, A. K. (Deltager)
8. okt. 2018 – 22. okt. 2018

 
 

På vej mod SRP
Ravn, B., Mazanti, L. (Deltager)
24. apr. 2018

På Vej mod SRP
Kaarsted, T. (Arrangør)
24. apr. 2019 – 30. apr. 2019

Perspektiver på Sundhedsvæsenet. 
En debat mellem Stefanie Lose, Villy 
Søvndal og Jacob Kjellberg
Kaarsted, T. (Deltager)
19. nov. 2019

Pure portal videndeling
Grip L. (Deltager)
17. jan. 2018

Pure portalgruppe møde
Grip, L. (Deltager)
22. aug. 2018 

SDU's Talent Programme for Citizen 
Science
Buur, J. (Deltager), Kaarsted, T. 
(Deltager)
6. feb. 2020 – 31. dec. 2020

Biblioteker, netværk og Citizen Science
Kaarsted, T. (Underviser)
21. okt. 2019

Den røde kæmpestjerne i Orion: 
Gigantisk, magnetisk, eksplosiv?
Dorch, B. F. (Foredragsholder)
15. apr. 2019 – 27. apr. 2019

Die Herlufsholm-Büchersammlung
Holck, J. P. (Foredragsholder)
19. sep. 2018

Digitization of music as cultural heri-
tage.  
Jespersen, A. H. (Foredragsholder)
24. jul. 2018

Fragmenter fra middelalderen og to 
(tre) Tycho Brahe-udgaver
Foredragsholder Gå-hjem-
møde. Bibliotekarforbundet. 
Referencefaggruppen
Fischer-Nielsen, R . B., 
Jensen(Underviser), M. K. (Underviser), 

Foredrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed
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Holck, J. P. (Foredragsholder)
22. jan. 2020

Gå-Hjem-Møde: Citizen Science - nye 
måder at inddrage borgere i forskningen
Alving, B. E. (Foredragsholder)
22. jan. 2020

Giftige bogbind og andre finurligheder 
fra magasinerne
Holck, J. P. (Foredragsholder)
26. apr. 2018 – 26. apr. 2018

Nye fragmentfund og de teknologiske 
muligheder - en kort gennemgang
Holck, J. P. (Foredragsholder)

20. maj 2019

Reaching out with our Special 
Collections
Holck, J. P. (Foredragsholder)
12. mar. 2019

University Library of Southern Denmark 
- Who we are, what we offer and how it 
is all organized
Bredahl, L. (Underviser)
13. sep. 2018 
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Udvalgt eksempel på 
medarbejderpublikation: 

"Influence and management of nfluence and management of
conflicts of interest in randomised onflicts of interest in randomised
clinical trials" af forskningsbibliotekar Lasse Østengaard m.fl. blev udgivet i 
theBMJ, 2020; 371 (https://doi.org/10.1136/bmj.m3764)
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Publikationer fra Syddansk 
Universitetsbibliotek

Medarbejdere ved Syddansk Universitetsbibliotek har i 2018-2020 bidraget til 
følgende publikationer.

2018

1. Alving, Berit Elisabeth. ”Sundhedsvidenskab – Libguide”. Syddansk Universitet, 2018.

2. Alving, Berit Elisabeth, Buck Christensen, Janne, og Thrysøe, Lars. “Hospital nurses' 
information retrieval behaviours in relation to evidence based nursing: a literature 
review”. Health Information and Libraries Journal. 2018, 35(1). 3-23.

3. Ayris, Paul, Bernal, Isabel, Cavalli, Valentino, Dorch, Bertil F., Frey, Jeannette, Grant, 
Friedel, Hallik, Martin, Hormia-Poutanen, Kristiina, Labastida, Ignasi, Kuchma, Iryna, 
MacColl, John, Obiols, Agnès Ponsati, Sacchi, Simone, Scholze, Frank, Schmidt, Birgit, 
Smit, Anja, Sofronijevic, Adam, Stojanovski, Jadranka, Svoboda, Martin, Tsakonas, 
Giannis, van Otegem, Matthijs, Verheusen, Astrid, Vilks, Andris, Widmark, Wilhelm, 
og Horstmann, Wolfram. “LIBER Open Science Roadmap”. LIBER - Europe's Research 
Library Network, 2018. 51.

4. Bisgaard, Lars (Redaktør), Jensen, Mogens Kragsig (Redaktør), Friis, og Thomas 
Wegener (Redaktør). ”Utopi og Realiteter: Festskrift til Erik Kulavig”. Odense: Syddansk 
Universitetsforlag, (University of Southern Denmark Studies in History and Social 
Sciences, 566). 2018. 326.

5. Bisgaard, Lars, Jensen, Mogens Kragsig, Friis, og Wegener, Thomas. ”Indledning. Utopi 
og realiteter: Festskrift til Erik Kulavig”. red. Lars Bisgaard, Mogens Kragsig Jensen og 
Thomas Wegener Friis. Odense: Syddansk Universitetsforlag, (University of Southern 
Denmark Studies in History and Social Sciences, 566). 2018. 17-27.

6. Bredahl, Lone, Jacobsen, Katrine Astrup, og Husen, Kamilla Jensen. ”Barrierer for det gode 
ph.d.-forløb og udvikling af et cafétilbud i biblioteket”. Dansk Universitetspaedagogisk 
Tidsskrift. 2018, 13(25). 71-90.

7. Bredahl, Lone, Kyvik, Kirsten Ohm, Leth-Larsen, Rikke, og Eriksen, Mette Brandt.  
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“Research integrity among PhD students within clinical research at the University of 
Southern Denmark”. Danish Medical Journal. 2018, 65(4).

8. Bredahl, Lone, og Remvig, Kirstin. “Teaching Responsible Conduct of Research 
for PhD Students”. Poster session præsenteret ved Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbibliotekers årsmøde 2018, Billund, Danmark.

9. den Boer, Susanne, Rasmussen, Lars Holm, Drachen, Thea Marie, Larsen, Asger Væring, 
Dorch, Bertil F., og Sandøe, Peter. ”Research Data Management. RCR: A Danish textbook 
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