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Forord
Af bibliotekschef Bertil F. Dorch
Med sin biennale årsberetning for perioden 2016–2017 indskriver Syddansk Universitetsbibliotek
den forgangne toårige periode i en tradition, der – omend med indlagte pauser – går tilbage til
bibliotekets grundlæggelse, hvor årsberetningen formidler de kvantitative data og beskrivelser, som
Syddansk Universitetsbibliotek indsamler som del af sit virke – om sit virke. Årsberetningen udgør
dermed et mere statistisk supplement til den årlige formidlende og journalistiske Årsfortælling om
bibliotekets virksomhed.
Biblioteket blev etableret i efteråret 1965 som forskningsbibliotek for Odense Universitet (og for
andre institutioner for højere uddannelse og forskning, der måtte blive oprettet i tilslutning til
universitetet) som en konsekvens af loven af 1964 om oprettelse af et universitet i Odense. Oprettelsen
af biblioteket under Ministeriet for Kulturelle Anliggender begrundedes med henvisning til det
ønskelige i, at bibliotekets status blev parallel med Det Kongelige Biblioteks og Statsbibliotekets.
Universitetsbiblioteket blev del af Odense Universitet med de institutionsfusioner, der med effekt
fra den 1. januar 1999 ledte til etableringen af Syddansk Universitet (SDU). Fra og med 2012 er
Syddansk Universitetsbibliotek del af fællesområdet ved SDU.
Hvor den forrige beretningsperiode 2014–2015 indeholdt 50-årsjubilæet for biblioteket og på mange
måder var en periode med store forandringer på de indre linjer i Syddansk Universitetsbibliotek,
så er har den indeværende periode 2016–2017 været præget af konsolidering, budgetmæssigt
og organisatorisk eftersyn og relativ færre indre forandringer for biblioteket, hvorimod det
omgivende biblioteksvæsen i perioden har været – og i skrivende stund stadig er – inde i en voldsom
forandringsfase, hvis ikke revolution.
Flere af Syddansk Universitetsbiblioteks mangeårige samarbejdspartnere har undergået fusioner,
aftaler om virksomhedsoverdragelser og om outsourcing af biblioteksdriften til Danmarks nye
nationalbibliotek, Det Kgl. Bibliotek. Det ny bibliotek, der er opstået som følge af en fusion mellem
Statsbiblioteket i Århus og nationalbiblioteket på Slotsholmen i København, er stærkt forankret i
Kulturministeriet, som Odense Universitetsbibliotek også oprindeligt var det: Udover Københavns
Universitetsbibliotek varetager nationalbiblioteket nu også driften af universitetsbibliotekerne ved
fem af de otte danske universiteter, ligesom det i 2017 blev besluttet, at Det Kgl. Bibliotek varetager
driften af bibliotekerne ved KVINFO og en række andre mindre kulturinstitutioner.
Også i denne kontekst er SDU en mønsterbryder, da det i 2017 blev besluttet, at Syddansk
Universitetsbibliotek fortsætter den hidtidige linje med at udbygge samarbejdsrelationerne i de
regioner og byer, hvor SDU er til stede, samt hvor det giver mest mulig mening ift. bibliotekets
brugere. Det betyder ikke, at Syddansk Universitetsbibliotek ophører med at samarbejde med de
øvrige universitetsbiblioteker og Det Kgl. Bibliotek; tværtimod fortsætter det hidtidige gode og nære
samarbejde mellem bibliotekerne via bl.a. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
og brancheforeningen Danmarks Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. Dertil kommer
nye samarbejdsmuligheder bredere i branchen, mellem Syddansk Universitetsbibliotek,
UC-bibliotekerne, central- og folkebibliotekerne, arkiver, museer m.fl.
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Rammer og organisation
I perioden 2016–2017 har Syddansk
Universitetsbibliotek evalueret og justeret
den nye organisation, der blev etableret i den
foregående periode.
Ved udgangen af 2017 består
biblioteksorganisationen i nøgletal af:
• 11 årsværk i linjeledelsen
• 2 ledelseslag i linjen
• 11 afdelinger og sektioner i linjen
• 5 tværgående ledelsesforankrede
funktionsbånd.

Bibliotekets strategi
Syddansk Universitetsbiblioteks strategi frem mod 2020, der blev formuleret i 2013, er
i perioden blevet løbende operationaliseret og genfortolket gennem årlige strategiske
fikspunkter, men er overordnet:
”Syddansk Universitetsbibliotek fremmer videnskab og videnskabelighed herunder
forskningsbaseret undervisning gennem understøttelse af forbrug og produktion af
videnskabelig viden.”
Strategiens overordnede tematiske programområder er:
•
•
•
•
4
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Siden oprettelsen har biblioteket været et offentligt videnskabeligt bibliotek, hvis
hovedopgave er at yde biblioteksmæssig betjening til studerende, forskere og undervisere.
Biblioteket er dermed til for brugerne, og i alt hvad biblioteket gør, skal brugernes
biblioteksbehov indtænkes.
Biblioteksstrategien lægger bl.a. op til, at det ikke er materialernes form, men i højere grad
indholdet og adgangen til indholdet, der er i fokus. Universitetsbiblioteket er en redelig
institution, som er seriøs og tænker i brugerbehov i forhold til videnskabelig information.
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Fremtidsudsigter
Regionalt har Syddansk Universitetsbibliotek konsolideret det gode og langvarige
samarbejde med både Odense Universitetshospital og Syddansk Musikkonservatorium,
hvor der 2017 i fællesskab er arbejdet på nye aftaler om at videreføre biblioteksservices til
disse institutioner. I 2018 kan vi også se frem til et fortsat samarbejde med blandt andet
Designskolen i Kolding, Idrætshøjskolen i Gerlev ved Slagelse og Arbejdermuseets Bibliotek
og Arkiv i København.
Derudover er Syddansk Universitetsbibliotek i tæt dialog med Odense Bibliotekerne om et
partnerskab, blandt andet på musikområdet.
Bibliotek på Odense Universitetshospital
Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, Syddansk Universitetsbibliotek og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet etablerede den 1. januar 1993
et fælles offentligt forskningsbibliotek kaldet Videncentret. Rammerne for dette fællesskab
er beskrevet i en række samarbejdsaftaler, der i en lang periode har været fornyet cirka
hvert tredje år.
I perioden 2016–2017 har der sammen med Universitetshospitalet været arbejdet på en
reorganisering af samarbejdet om biblioteksdriften; det vil sige, en gentænkning af de
biblioteksservices til hospitalets og SDU’s sundhedsvidenskabelige ansatte, der igennem
en årrække er blevet ydet gennem det fælles videncenter. Baggrunden for den nye aftale er,
at man på både Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Universitetshospitalet ser frem
mod en nær fremtid, hvor hospitalet og fakultetet er flyttet til Campusvej. Dertil kommer et
ønske fra Universitetshospitalet, om at ændre arealudnyttelsen
i klinikbygningen, hvor Videncentret har til huse.

“

I skrivende stund tegner der sig en aftale, der skal gælde
frem mod 2022: Aftalen sikrer fortsat fysisk tilstedeværelse af
biblioteket på hospitalet, samt at det nuværende servicekatalog
overfor de sundhedsvidenskabelige ansatte i videst muligt
omfang videreføres.

Aftalen sikrer fortsat
fysisk tilstedeværelse
af biblioteket på
hospitalet.

UC SYD Bibliotek
SDU og UC SYD har i 2017 været i dialog om et samarbejde på biblioteksområdet med
udgangspunkt i, at Syddansk Universitetsbibliotek varetager biblioteksdrift for UC SYDs
lokationer i Esbjerg, Haderslev, Aabenraa og Kolding. Samarbejdet kommer efter alt at
dømme til at have effekt fra 2019.
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Baggrunden er den, at der igennem flere år har været planer om, at SDU skulle bygge
et nyt campus i Esbjerg; et campus, der placeres i umiddelbar tilknytning til UC SYDs
nuværende bygningsmasse. Dermed vil de to institutioner reelt komme til at dele et
fælles sammenhængende campusområde. Allerede under de første sonderinger mellem
SDU og UC SYD tilbage i 2015–2016 stod det klart, at begge institutioner ønskede, at alle
samarbejdsrelationer, der gav mening for begge institutioner, blev undersøgt.
På biblioteksområdet resulterede dette i en såkaldt Hvidbog, hvis hovedbudskab var, at det
på den ene side ikke gav mening at have to forsknings- og uddannelsesbiblioteker på samme
campus – og på den anden side, at ét fælles bibliotek kunne fungere som en læringszone og
fælles indgang til begge institutioner, fysisk og digitalt.
Biblioteket skal derfor være et konkret og synligt bindeled mellem institutionerne.
Både Syddansk Universitetsbibliotek og UC SYD Bibliotek er statslige lovbiblioteker i
Bibliotekslovens forstand, udover, at bibliotekerne desuden er del af samme netværk og
biblioteksinfrastruktur.

7
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Generelle fakta
Øko n o mi
Bibliotekets økonomi og budgetudvikling (i 1.000 kr):

Budgetstrategi
Bibliotekets økonomi kan i beretningsperioden generelt betegnes som sund og robust: I 2016
vedtog SDU’s bestyrelse en budgetstrategi, der som følge af besparelser på Finanslov 2016
skulle sikre, at universitetets økonomi frem til 2019 kom i balance, så de årlige omkostninger
svarer til de årlige indtægter.
Budgetstrategien betød, at biblioteket skulle levere forslag til fravalg på 10% af budgettet, for
også at få plads til tilvalg. Processen indebar, at bibliotekschefen identificerede strategiske
hovedområder til potentielle fravalg, hvorefter forslagene drøftedes og kvalificeredes i hhv.
bibliotekets økonomiudvalg og i ledelsen samt i Medarbejderrådet og Biblioteksudvalget,
inden de lev fremlagt for Fællesområdet den 15. januar 2016: Herefter drøftedes forslagene i
universitetets samarbejdsudvalg og direktion inden endelig godkendelse i SDU’s bestyrelse.
Følgende fravalgsforslag blev godkendt på biblioteksområdet: Fastholdelse af licensbudgettet
på 32 mio. kroner, en reduktion af budgettet for trykte tidsskrifter og bøger på i alt knap 4
mio. kroner frem til og med 2019 samt opsigelse af aftalen om Lektier Online. Derudover fik
medarbejdere ved SDU generelt tilbud om frivillige fratrædelsesordninger. På biblioteket blev
der indgået fire sådanne som led også i generationsskifteprocessen.
SDU’s indtægter udviklede sig i 2016 og 2017 bedre end forventet, men pga.
studiefremdriftsreformen og den fortsatte dimensionering og omprioritering så tydede
prognoserne på, at universitetet ville opleve faldende uddannelsesindtægter frem mod 2021. Pga.
de gode økonomiske resultater i både 2016 og 2017, stod SDU ved udgangen af perioden med en
opsparing, som dog ikke var tilstrækkelig til at balancere de faldende indtægter. Derfor skulle
Syddansk Universitetsbibliotek også ved periodens afslutning vurdere, hvordan omkostningerne
kunne reduceres gennem effektiviseringer og fravalg.
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Udgifter til trykte biblioteksmaterialer
I beretningsperioden har udgifterne
til anskaffelse af trykte tidsskrifter i
abonnement, samt bøger (inklusive
e-bøger som enkelttitler) ligget under
niveauet for de to foregående år pga.
SDU’s budgetstrategi, men på et normalt
niveau set i forhold til den forgangne
10-års periode.

Udgifter til e-ressourcer
E-ressourcer omfatter elektroniske tidsskriftsabonnementer, databaser, e-bogspakker m.m.
I beretningsperioden, såvel som i den forgange 10-års periode, har udgifterne til e-ressourcer
ligget væsentlig over udgifterne til trykte biblioteksmaterialer, fx trykte tidsskriftsabonnementer.
Væksten i udgifter til e-ressourcer skyldes en kombination af store prisstigninger på udbudte
licenser, stigende brugerefterspørgsel og væksten på forsknings- og uddannelsesområdet.
Årlige variationer skyldes blandt andet udsving i valutakurser.
Personale
Biblioteks personale 2014 – 2017: Antal personer eksklusive studentermedhjælpere og
medarbejdere under det rummelige arbejdsmarked m.m.

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.

9
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De enkelte afdelinger
Universitetsbiblioteket har afdelinger i alle SDU's campusbyer. De lokale afdelinger
varetager blandt andet væsentlige lokale front-office funktioner og udvikler bibliotekstilbud
og services i samarbejde med de lokale faglige miljøer.

Esbjerg
SDUB Esbjerg har primært fokus på at betjene studerende og forskere inden for sociologi,
miljø, erhvervsøkonomi og folkesundhed. Bibliotekets faste materialebestand dækker
fagene erhvervsøkonomi, sociologi og kulturanalyse, marinarkæologi og folkesundhed.
Derudover råder biblioteket over litteratur om landbrug og fiskeri. Der ydes bistand og
vejledning inden for alle emner og hele Syddansk Universitetsbiblioteks materialebestand.
Campusbiblioteket har en stillelæsesal med individuelle læseplader samt en Comfort Zone
med sofaer og fat-boys, hvor der findes litteratur, der har særlig fokus på dansk kultur.
Biblioteket råder over PC-arbejdspladser og multifunktionsmaskiner til print og kopiering:

2 bruger-pc’ere

100 studie- og læsepladser			

Publikumsareal og magasiner: 1.950 m2.
Biblioteket i Esbjerg tilbyder personlig betjening alle hverdage fra kl. 8 mandag og
torsdag til kl. 16, tirsdag og onsdag til kl. 17:30 og fredag til kl. 15.

10

SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK | 2018

Kolding
SDUB Kolding har primært fokus på at betjene studerende og forskere inden for design
og det erhvervsøkonomiske område. På det samfundsvidenskabelige område dækkes
fagområderne erhvervs- og nationaløkonomi, organisation og ledelse, markedsføring,
turisme, revision, regnskabsvæsen, skatteret, statistik samt IT. På det humanistiske
område indeholder samlingen bl.a. materiale inden for designteori, industriel design,
grafisk design, design management, arkitektur og mode. Desuden dækkes emnerne IT,
kommunikation, bibliotekskundskab samt informationsvidenskab. Der ydes bistand og
vejledning inden for alle emner og hele Syddansk Universitetsbiblioteks materialebestand.
Campusbiblioteket råder over en stillelæsesal med 32 individuelle læsepladser. Læsesalen er
åben 24/7.
Biblioteket råder over PC-arbejdspladser, 3d-printer, og multifunktionsmaskiner til print og
kopiering:

2 bruger-pc’ere

40 studiepladser i biblioteket

Publikumsareal og magasiner: 478 m2.
Biblioteket i Kolding tilbyder personlig betjening alle hverdage fra kl. 8, mandag og torsdag til
kl. 17:30, tirsdag og onsdag til kl. 16 og fredag til kl. 14.
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Køb enhavn
SDUB København er den mindste af afdelingerne. 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. Afdelingen er bemandet to dage om ugen.
I december 2017 flyttede SDUB København ind i nye lokaler i det centrale København.

12

SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK | 2018

O dense
SDUB Odense er det største campusbibliotek og dækker alle fagområder. Udover vejledning
af lånere og fremskaffelse af litteratur arbejdes der med bog- og tidsskriftsvalg, indkøb, systematisering samt katalogisering af bøger og tidsskrifter.
Biblioteket råder over PC-arbejdspladser, 3d-printere, og multifunktionsmaskiner til print og
kopiering:

35 bruger-pc’ere

1000+ studiepladser			

Publikumsareal og magasiner: 7.000 m2.
Biblioteket er åbent 24/7 for studerende og ansatte på SDU. Der er personlig betjening
mandag - torsdag kl. 8 - kl. 19, fredag kl. 8 - kl. 16 samt lørdage kl. 10 - kl. 14.
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Slagelse
SDUB Slagelse har fokus på at betjene studerende og forskere inden for det humanistiske- og
samfundsvidenskabelige område. Der ydes bistand og vejledning inden for alle emner og hele
SDUB’s materialebestand.
Biblioteket råder over PC-arbejdspladser og multifunktionsmaskiner til print og kopiering:




3 bruger-pc’ere
17 studiepladser			
Publikumsareal: 230 m2.

Biblioteket er åbent 24/7 for studerende og ansatte, hvor selvbetjeningsmulighederne gør det
muligt altid at afhente og låne reserverede materialer, benytte bibliotekets fysiske materiale,
og returnere udlånt materialer.
Biblioteket i Slagelse tilbyder personlig betjening alle hverdage fra kl. 9, mandag til torsdag til
kl. 15 og fredag til kl. 14.
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Sønderborg
SDUB Sønderborg har som primært formål at betjene universitetets studerende og
forskere inden for fagområderne teknik, kommunikation og samfundsvidenskab.
Der ydes bistand og vejledning inden for alle emner og hele SDUB’s materialebestand.
Biblioteket råder over 2 stillelæsesale med individuelle læsepladser samt en
gruppelæsesal med storskærm. Disse er, sammen med en del af biblioteket, åbne
24/7 for studerende og ansatte ved SDU. I 24/7 afsnittet er der mulighed for
selvudlån/-aflevering.
Biblioteket råder over PC-arbejdspladser, 3d-printer, og multifunktionsmaskiner til print
og kopiering:




6 bruger-pc’ere
116 studiepladser			
Publikumsareal og magasiner: 804,8 m2.

Biblioteket i Sønderborg tilbyder personlig betjening alle hverdage fra kl. 8 mandag til
torsdag til kl. 16 og fredag til kl. 14.
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Bi b l i ote ket s fæ lle sa fd e lin g e r
Ekspeditionssektionen
Ekspeditionssektionen er en fællessektion, der udover kerneformålet, løser opgaver
på tværs af campusbibliotekerne og deltager i tværgående bånd om brugerbetjening.
Ekspeditionens medarbejdere deltager i dele af arbejdet, der hører under Campusbibliotek
Odense. Ekspeditionens formål er at løse opgaver vedr. praktisk håndtering af
materialer, logistik, teknisk hjælp og vejledning til brugere og personale samt
varetage opgaver af vedligeholdelsesmæssig karakter og bistå til bibliotekets drift.
Sektionens vigtigste arbejdsopgaver er at finde bøger frem fra magasin og fagsale iht.
servicedeklarationen, ekspedere bestilte artikelkopier til brugerne samt håndtere intern og
ekstern logistik.
Sektion for Informationsressourcer
Sektionens formål er at løse opgaver ift. indkøb, accession og katalogisering
vedr. både trykte og elektroniske materialer. Sektionen bistår hele universitetsbiblioteket ved samlingspleje i form af udtræk af lister, magasinering mv.
Informationsressourcer består af biblioteksansatte med kendskab til indkøb, accession og
katalogisering for enten elektroniske eller trykte materialer eller begge områder.
Licenskontoret
Licenskontorets formål er at drive, udvikle og supportere bibliotekets elektroniske materialer.
Kontoret løser opgaver ift. forhandling af licensaftaler, samarbejde med Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) om nationale licenser, brugersupport på e-adgange,
registrering og tilgængeliggørelse af databaser, e-tidsskrifter og e-bogspakker.
Forsknings- og Analysesektionen
Forsknings- og Analysesektionen er en fællessektion. Sektionens hovedformål er at bidrage
til faglig kvalificering af bibliotekets ydelser, gennem applicering af faglige akademiske
ekspertiser og kompetencer vha. bibliotekets fagspecialister og forskningsbibliotekarer.
Dernæst skal sektionen fremme samlingsbaseret forskning gennem forskningssamarbejder,
gennemføre og anvende forskning indenfor informationsvidenskabelige emner samt
generelt understøtte samarbejdet med SDU’s forskningsmiljøer vha. bibliotekets fag- og
tværfaglige eksperter. Forsknings- og Analysesektionenen skal derudover bidrage til den
generelle synlighed og udnyttelse af bibliotekets ressourcer og tjenester i offentligheden.
Forsknings- og Analysesektionenen består af medarbejdere med forskningstid samt af
medarbejdere med permanente og omfattende informationsvidenskabelige researchopgaver
indenfor dokumentation og analyse.
Informationssektionen
Informationssektionen er en fællessektion, der udover kerneformålet, løser opgaver på
tværs af campusbibliotekerne og deltager i flere tværgående bånd. Informationssektionens
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medarbejdere deltager i dele af arbejdet, der hører under Campusbibliotek Odense.
Informationssektionens formål er at løse opgaver vedr. undervisning ,
biblioteksfaglig vejledning , ophavsretlig vejledning , vejledning omkring
referencehåndtering, samt produktion af tutorials, og andet undervisningsmateriale.
Informationssektionen huser også Pure-kontoret, der har til formål at løse opgaver relateret til
SDU's forskningsregistrering i it-systemet Pure.
Pure-kontoret
Kontoret validerer og kvalitetssikrer forskningsregistrering i Pure samt Pure-support.
Pure-support varetages i samarbejde med båndlederen for forskerservice med henblik på
koordination ift. udviklingsperspektiver og opgaveopsamling på publiceringsområdet samt
i samarbejde med båndlederen for Biblioteks-IT ift. den generelle koordination af SDUB’s
bibliotekssystemer. Pure-kontorets formål er at drive og forbedre og supportere universitets
forskningsregistrering i Pure.
Staben
Staben yder ledelsesbetjening til bibliotekets ledelse, herunder direkte til
bibliotekschefen. Medarbejderne refererer til bibliotekschefen og via dennes
delegering til den daglige leder af stabsfunktionen. Afdelingens formål er at yde
kvalificeret service, støtte, rådgivning, IT-systemer og opfølgning overfor ledelsen,
medarbejderne og bibliotekets brugere indenfor afdelingens arbejdsopgaver.
Staben huser også BIT-kontoret, der har til formål at løse opgaver relateret til bibliotekets IT.
Sekretariatet
S ekretariatet er en fællesfunktion, hvis medarbejdere refererer direkte til
bibliotekschefen. Sekretariatets formål er at yde kvalificeret service, støtte, rådgivning
og opfølgning overfor ledelsen, medarbejderne og bibliotekets brugere indenfor
afdelingens arbejdsopgaver.
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Benyttelse af biblioteket
Brugen af biblioteket består af flere elementer: Materialebenyttelse, benyttelse af
brugerundervisning, anvendelse af personlig betjening samt af en lang række særlige services.
Den samlede bestand af materialer er stadig støt stigende, primært som følge af en stadig
stigning af elektroniske tidsskrifter og bøger, hvor der i de senere år har været en stor stigning
for antallet af e-bøger (se også de generelle fakta om biblioteket).
Situationen er nu den, at de elektroniske materialer udgør den væsentligste del af bibliotekets
samlinger målt på titler. Over de sidste mange år er antallet af downloads af elektroniske
fuldtekstartikler steget voldsomt: Hvor stigningen i brugen af fuldtekstdownloads i årene
frem mod 2012 var jævnt stigende, er det siden da gået stærkt.
På det trykte område opleves en stadig nedgang i udlånet af bøger og tidsskrifter på nogle få
procent årligt: I 2016 var udlånet faldet til 60 % af det samlede udlån 10 år tidligere. Samtidig
reduceres budgettet for trykte bøger i budgetstrategierne med samme størrelsesorden.
Tælling i skrankerne på Campusvej
Fra uge 45 i 2016 og i hele 2017 udgjorde registreringerne i alle fire skranker på Campusvej
i alt 43.545 brugerhenvendelser. Henvendelsernes fordeling registreredes på 13 kategorier.
Illustration: Fordeling af henvendelser på de 13 kategorier
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I kategorien “Andet” udgjordes top 10 listen af følgende henvendelsesemner:
1: Fornyelser
2: Åbningstider
3: Låneroprettelser
4: 3d-printere
5: Lån af ”redskaber” i skranken
6: Bestilling
7: Reservation af materiale
8: Glemte ting
9: FABLAB
10: Databaser
Illustration: Fordeling af tidspunkter på dagen for henvendelser, i timeintervaller.

Brugsstatistik
Udlån
Udlån af materialer inklusive udlån til andre biblioteker.

Antal aktive lånere
Aktive lånere, er lånere, som mindst én gang i løbet af et år har haft et udlån/aflevering/
reservation i bibliotekssystemet.
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Indgangen til beretningsperioden i 2016
var benyttelsen af biblioteket præget
af en mangeårig vækst, fx i brugen af
e-ressourcer og aktive biblioteksbrugere
(se figuren til højre).
Hvis antallet af aktive biblioteksbrugere
indikeres ved summen af aktive brugere
af bibliotekssystemet og deltagere på
bibliotekets kursustilbud, så oplevedes der
i 2016 en brugerbenyttelse på over 2 gange
niveauet ti år tidligere. Den tilsvarende
benyttelse af bibliotekets e-ressourcer var
2,5 gange højere i 2016, end i 2017

Søgninger
Nogle af databaserne har i perioden skiftet ”counter” eller ikke leveret tal som tidligere.
Ved skift af ”counter” er det ikke altid muligt at sammenligne tal fra forskellige år.
Tabellen herunder viser antal af søgninger:
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Selvudlån
Aktivitetsdata for SDUB Odense i beretningsperioden. Punktdata angiver antal benyttelser
af selvudlånsmaskiner hen over årets fortløbende 365 dage.
Derudover er tilføjet kurver for hhv. automatiske indgangstællinger (gates) og registrerede
bruger henvendelser i skrankerne.
Alle tre typer aktivitetsdata udviser den samme overordnede modulation, dog med varierende
amplitude: Effekten af ugerne markeret med lodrette linjer ses tydeligt (hhv. Uge 15, 29 og 42).
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Samfundsengagement
Biblioteket bygger bro til det omgivende samfund.
Biblioteket betjener en stor og alsidig brugergruppe. Ud over kandidat- og bachelorstuderende,
ph.d.-studerende, forskere og undervisere, arbejder biblioteket blandt andet også tæt
sammen med gymnasier i den syddanske og sjællandske region. Også statslige, regionale og
kommunale institutioner samt private virksomheder betjenes. Endelig samarbejder Syddansk
Universitetsbibliotek med nationale og internationale folke- og forskningsbiblioteker.
Syddansk Universitetsbiblioteks faglige brobygning arbejder aktivt med brobygning
mellem det regionale og det internationale, gennem nye muligheder for elever, studerende,
forskere og unge forskere. Formålet er at sikre, at unge i SDU's dækningsområde kan tilgå
og arbejde kritisk med information og omdanne den til viden i relevante uddannelsesog erhvervsmæssige sammenhænge. Biblioteket understøtter SDU’s 2020-strategi på
dette område, ved at flest mulige unge tilbydes en forskningsbaseret uddannelse og ved
at tiltrække mønsterbrydere samt studerende, der har det størst mulige faglige potentiale.
Syddansk Universitetsbibliotek samarbejder med alle aktører og brugere inden for feltet:
gymnasier, professionshøjskoler og andre regionale eksterne institutioner herunder
bibliotekarer, lærere, rektorer og elever. Inddragelse og samarbejde med disse brugere og
aktorer er kernen i vores services og tilbud på det regionale område.
Biblioteket tilbyder konkret bl.a. rekvirerede besøg på biblioteket, workshops, Mediacamp
(i forskelligt omfang i alle campusbiblioteker). Endelig indgår niversitetsbiblioteket
i ledelsen af SDU’s netværk for Citizen Science, der handler om at involvere borgere i
forskningsprocesser, ligesom biblioteket i efteråret 2017 var partner i projektet STEM’RNE,
som handlede om at få unge mellem 18 og 25 år til at stemme med kommunalvalget.
Faglig brobygning - samarbejdspartnere:
•
•
•
•
•
•
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STEM’RNE
Selandia (Slagelse)
Rybners (Esbjerg)
SRP-samarbejder (Odense)
Talentakademi Fyn
DEFF-projekt: Informationsforsyning i gymnasieskolen.
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Mediacamp
Mediacamp er et samarbejde mellem Center for Journalistik, SDU og en lang række
mediepartnere: DR, TV2/NEWS, Politiken, TV2/Lorry, TV2/Fyn, DR Fyn og Jysk-Fynske
Medier. Campen afholdes igen september/oktober 2018 i Odense og København. Derudover
indgår 10 gymnasier. Etableringen og indholdet i Mediacamp er blevet til i et samarbejde med
gymnasielærere og involverer et væsentligt peer-to-peer element, hvor journaliststuderende
er redaktører for gymnasieeleverne.
Samarbejde med TV2/Danmark
SDUB har i perioden 2016-2017 fortsat haft et samarbejde med TV2 via en bibliotekar,
der indgår i vagter, hvor bl.a. TV2/Nyhederne og TV2/NEWS serviceres med research og
anskaffelse af arkivmateriale, der bruges i dagens udsendelser.
Øvrige offentlige aktiviteter
SDUB deltager i en række faste offentlige og kulturelle aktiviteter herunder Forskningens
Døgn, Åbent Hus på SDU i flere byer samt Harry Potter Festivalen i Odense.
Udvalgte presseklip
Præsentation af Citizen Science-projektet ’Et Sundere Fyn’ 2018.
https://www.tv2fyn.dk/nyheder/13-01-2018/1930/sundere-fyn
Mediacamp 2017
https://www.tv2fyn.dk/nyheder/06-10-2017/1930/fremtidens-journalistsjerner-fynskegymnasieelever-pa-mediacamp
https://www.tv2fyn.dk/artikel/fynske-elever-bliver-klogere-paa-nyheder
https://www.tv2fyn.dk/ugens-gaester/
fynske-gymnasieklasser-har-provet-kraefter-med-journalistikken
Special Collections: Bogsamling gemte på giftig hemmelighed
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/overrasket-forsker-bogsamling-gemte-paagiftig-hemmelighed
Presse
Optræden af termen ”Syddansk Universitetsbibliotek” og bibliotekets ledelse i pressen
(kilde: Infomedia).
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Forskning
Syddansk Universitetsbibliotek beskæftiger forskningskompetente fagspecialister
(forskningsbibliotekarer). Disse er ansat i Forsknings- og Analysesektionen (FAS). Forskningsog Analysesektionens hovedformål er at bidrage til faglig kvalificering af bibliotekets ydelser,
gennem applicering af faglige akademiske ekspertiser og kompetencer. Forskningen skal
bidrage til den generelle synlighed og udnyttelse af bibliotekets ressourcer og tjenester i
offentligheden.
Nuværende forskningsstrategi
Formålet med forskningsaktiviteter ved Syddansk Universitetsbibliotek er at bidrage
til at forbedre bibliotekets ydelser til både forskere og andre biblioteksbrugere på SDU.
Forskningsaktiviteterne skal enten
1)
2)
3)
4)
5)

fremme og udvikle samarbejdet om samlingsbaseret forskning, eller
ligge i forlængelse af øvrig biblioteks- og informationsvidenskabelig forskning
ske i samarbejde med SDU’s øvrige forskningsmiljøer, eller
bidrage til at øge bibliotekets synlighed, og/eller
bidrage til at udvikle bibliotekets medarbejderes kompetencer og faglige 		
ekspertise.

Konkret er de forskningsstrategiske mål blandt andet at øge antallet af forskningsformidlende
publikationer og antallet af ansøgninger om forskningsmidler samt at en større andel af
bibliotekets forskningsbibliotekarer har erhvervet sig formelle forskningskompetencer fx
en ph.d.-grad eller tilsvarende kvalifikationer. Derudover er det hensigten at øge antallet af
forskningssamarbejder om projekter, publikationer og ansøgninger, der skabes i samarbejde
med SDU’s forskere og med eksterne institutioner.
Hvert år afrapporterer biblioteket forskningsaktiviteterne i Forsknings- og Analysesektionen:
Forskningsrapporten forelægges herefter bibliotekets forskningsudvalg til godkendelse.
Rapporten redegør i detaljer om sektionens afviklede og planlagte forskningsaktivitet, for
publiceringsstrategi, for indholdet af de enkelte forskningsprojekter, for medarbejdernes
forskningsmæssige kompetenceudvikling samt redegør for bibliotekets udviklingsmål for
forskningen.
Det kan sammenfattende siges, at ud af de 5 forskningsområder der blev opstillet for
sektionen for en 5-årig periode i 2016, har sektionen således allerede på det første år mere
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end imødekommet de tre, er næsten i mål med det fjerde og har nærmet sig det femte. Detaljer
herom kan læses i forskningsrapporten, når den udkommer.
Endvidere redegør rapporten for hvordan de enkelte projekter relaterer sig til
bibliotekets forskningsstrategi: I 2017 synes der at være en forholdsvis jævn fordeling af
forskningsprojekternes fokus på forskningsstrategiens fem formål.
Rapporten for 2017 lister ikke mindre end 36 igangværende forskningsprojekter, som alle
enten har resulteret i en eller flere publikationer, eller forventes at resultere heri inden for
de kommende par år.
Publiceringsmæssigt sigtes der efter at publicere på så højt akademisk niveau som muligt og
helst i kvalitetsbedømte (peer reviewed) videnskabelige tidsskrifter. I 2016 havde sektionen
indsendt 21 publikationer, hvoraf 10 af dem var peer reviewed. I 2017 er der indsendt 29
publikationer, hvoraf 10 af dem er peer reviewed.
Rapporten for 2017 forventes godkendt medio marts 2018.
Nøgletal for forskning
Kilder: Pure og Scopus. Ad. *) Prognose.

Kilde: Citationsdata m.m. for 2017 fra Scopus.

25

ÅRSBERETNING | 2016-17

Udvalgte eksempler p å forskningsbidrag
Responsible Conduct of Research: Videnskabelig uredelighed – en undersøgelse
blandt ph.d. studerende ved SDU’s kliniske institutter
(2017 - 2018)
Et forskningsprojekt baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt ph.d.studerende ved de kliniske institutter ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.
Undersøgelsen lægger sig op ad norske og svenske studier, der har undersøgt kendskab
og aktiv praksis af videnskabelig (u)redelighed.
Deltagere fra biblioteket: Mette Brandt Eriksen, Lone Bredahl Jensen
Eksterne deltagere: Kirsten Kyvik, Klinisk Institut, SDU Rikke Leth Larsen, Institut for
Regional Sundhedsforskning, SDU
Fleksibel masteruddannelse for forskningsbibliotekarer
(Medio 2016 – ultimo 2018)
Ved hjælp af Bourdieus feltteori analyseres hvilke kompetencer en forskningsbibliotekar
forventes at besidde. De nødvendige kompetencer benyttes til at udvikle et curriculum
for en ny fleksibel masteruddannelse indenfor det informationsvidenskabelige felt.
Deltagere: Charlotte Wien, Bertil F. Dorch
Wien, C. and Dorch B.F. (2016): Revival of the fittest. Poster. Danske Forsknings-, Fag- og
Udviklingsbiblioteker (DFFU). Årsmøde. Odense. 22.-23. september.
Wien, C. and Dorch B.F. (2016): Inventing oneself in the research library profession. In
Scandinavian Library Quarterly. No 3. P. 10
Wien, C. and Dorch B.F. (2017): Applying Bourdieu’s Field Theory to MLS Curricula
Development. Paper presented at LIBER, Patras Greece, 5.-7. July. Winner of 3rd. prize for
’Best presentation’
Ph.d.-café
(December 2015 – ultimo 2017)
Kvalitativ undersøgelse af ph.d.-studerendes selvoplevede ph.d.-forløb med henblik
på at afdække muligheder og behov for social netværksaktivitet i regi af biblioteket.
Forskningsprojektet leder desuden frem til etableringen af et ”værested” for ph.d.studerende.
Deltagere: Lone Bredahl Jensen, Katrine Astrup Jacobsen, Kamilla Jensen Husen
Bredahl, L., Husen, K. J. & Jacobsen, K. A. (2016). Vil ph.d.-studerende gå på café
i biblioteket? Og hvad skulle de få ud af det? Poster. Danske Forsknings-, Fag- og
Udviklingsbiblioteker (DFFU). Årsmøde. Odense. 22.-23. september.
Shaghaei, N. & Bredahl, L. (2017). Knowledge Sharing across Campuses at SDU and the
evolving role of Library. Poster. LIBER. Patras Greece. 5.-7. July.
Bredahl, L., Jacobsen, K. A. & Husen, K. J. (submitted). Barrierer for det gode ph.d.-forløb og
udvikling af et støttetilbud i biblioteket. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.
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Brugerdrevet accession
(2016 – 2018)
Forskningsprojektet beskriver og analyserer et forsøg med automatisk accession
af e-bøger, hvor brugsmønstre indenfor fem forskellige fagprofiler kan observeres
og sammenlignes gennem kalenderåret 2018. Projektet er en fortsættelse af et kort
pilotforsøg, som høstede forskellige brugsdata for digitale og trykte samlinger. Disse
data er pt. analyseret, men ikke fuldt publiceret.
Deltagere: Anita L. Thiesen, Kamilla Jensen Husen, Lone Søndberg Madsen, Lotte
Thing Rasmussen, Nadia Borch Kjældgaard, Susan Majken Olesen
Thiesen, A.L. (2017). Patron Driven Acquisitions: Patrons’ preferences and patterns of use.
Poster præsenteret ved IFLA WLIC, 19-25. august 2017, Wrocław, Polen.
Bibliografi over KZ-litteratur vedrørende Stutthof
150 danskere – kommunister og andre venstreorienterede – blev den 2. okt. 1943
deporteret til koncentrationslejren Stutthof ved Danzig (nuv. Gdansk) i Østpreussen.
Med Martin Overbys De danske fanger i koncentrationslejren Stutthof (Frihedsmuseets
Forlag) lanceres nu den første faghistoriske fremstilling af disses lidelsesvej.
Forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen har til bogen bidraget med en
kommenteret bibliografi over dansksproget litteratur publiceret 1945-2017.
Deltagere: Mogens Kragsig Jensen
Kragsig Jensen, M. m.fl. (2018). Bibliografi over dansksproget litteratur 1945-2017 vedrørende kz-lejren
Stutthof i Polen, i: KZ Stutthof. Frihedsmuseets Årsskrift 2018 (Frihedsmuseets Forlag), in press
Fragmentforskning
Forskningsbibliotekar Jakob Povl Holck har i perioden 2016-2017 udgivet flere
publikationer med afsæt i universitetsbibliotekets fragmentforskning. To regulære
forskningsartikler ligger aktuelt til peer review hos henholdsvis Studier i Nordisk
(udgivet af Selskab for Nordisk Filologi) og Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed
og Historie (artiklen hertil er skrevet sammen med lektor Kaare Lund Rasmussen,
SDU. Tidsskriftet udgives af Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab) mens andre
forskningsformidlende publikationer er blevet offentliggjort. Til de publicerede bidrag
hører for eksempel en tværfaglig poster med flere forfattere, der blev præsenteret ved
Danish Astronomy Meeting 2017 i Nyborg.
Deltagere fra biblioteket: Jakob Povl Holck
Eksterne deltagere: Kaare Lund Rasmussen, CHART, SDU m.fl.
Holck J.P. (2017). A Special Collection Renaissance: The Herlufsholm Special Collection at the
University Library of Southern Denmark. IFLA WLIC, 19-25. august 2017, Wrocław, Polen.
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Poster til DFFU årsmøde 2017: Bibliotekarstereotyper
(Charlotte Wien)
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Poster til Annual Danish Astronomy Meeting 2017, Nyborg,
Danmark: Extraction of 16th century calendar fragments
(Jakob Povl Holck)
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Poster til IFLA 2017: Patron Driven Acquisitions?
(Anita L. Thiesen)
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Poster til LIBER: Knowledge Sharing across Campuses at SDU
and the Evolving role of Library
(Najmed Shaghaei og Lone Bredal Jensen)
31

ÅRSBERETNING | 2016-17

Poster til MWB-2017: The application of bibliometric analysis
(Ole Ellegaard)
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Poster til 22nd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research
Policy 2017, Helsinki, Finland: A PhD is a PhD is a PhD - or?
(Asger Væring Larsen, Thea Marie Drachen, Charlotte Wien)
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Poster til Teaching for Active Learning: TAL 2017, Odense, Danmark:
Poster Teaching Responsible Conduct of Research for PhD Students
(Kirstin Remvig, Lone Bredahl Jensen)
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Poster til 21st Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy
2016, København, Danmark: Poster Opposing incentives for collaboration
(Bertil F. Dorch, Charlotte Wien og Asger Væring Larsen)
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Services og serviceudvikling
Syddansk Universitetsbibliotek er et offentligt tilgængeligt
bibliotek, der fungerer som videncenter for hele den
syddanske region og har afdelinger i seks byer.
De lokale afdelinger er beliggende i alle campusbyer, hvor SDU udbyder uddannelser. De
lokale afdelinger varetager blandt andet væsentlige lokale front office-funktioner og udvikler
bibliotekstilbud og services i samarbejde med de lokale faglige miljøer.
Syddansk Universitetsbiblioteket understøtter Syddansk Universitets 2020-strategi ved at
have følgende fire strategiske programområder:
-

Forskningsintegritet
Moderne biblioteksvirksomhed
Studenterinvolvering
Regionernes forskningsbibliotek

Strategisk udvikling
Biblioteksledelsen udarbejdede i 2017 fem fikspunkter, hvilke er med til at sætte yderligere
fokus på at bibliotekets udviklingsaktiviteter, som understøtter SDU´s overordnede strategi.
Under disse fikspunkter er der i 2017 opstartet 16 projekter, disse med såvel et internationalt
og nationalt sigte som internt udviklingsfokus.
De nuværende fikspunkter, der blev udviklet i foråret 2017, er:
-
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SDU´s bibliotek (indeholdende; integration, konsolidering, studieliv/Campus Life,
Talentudvikling)
Internationalisering af Syddansk Universitetsbibliotek
Smart Library
Digital formidling (af såvel samlinger som services)
Samlingsoptimering
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Fikspunkterne lettere udfoldet:
SDU´s bibliotek

Det er et grundvilkår, at vi som bibliotek fortsat udvikler vores services i forhold til fagmiljøerne
og uddannelserne på SDU. Hovedfokus er at konsolidere Syddansk Universitetsbibliotek på
campusserne, herunder bidrage til udvikling af studiemiljø via campusbibliotekerne samt
understøttelse af talentudvikling, studieliv og campusliv (Campus Life).
Internationalisering af Syddansk Universitetsbibliotek

I en international forskning- og undervisningsverden er det stadig vigtigere, at vi som bibliotek
kan adressere de krav, der stilles til os, på en måde som er troværdig og helhedsorienteret.
Smart Library

Syddansk Universitetsbibliotek har – som alle andre biblioteker – traditionelt opsamlet en
masse data fra en række kilder/systemer og genereret en betydelig statistik. De sidste par år
er der imidlertid sket en udvikling inden for området, hvoraf fire tendenser er signifikante: 1)
Biblioteket genererer flere og flere data fra nye kilder og systemer. 2) Biblioteket har igangsat et
37
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projekt om Library Impact. 3) Biblioteket møder ønsker fra forskere om at indgå i samarbejder,
enten i form af dataanalyse, datamanagement eller som objekt for forskernes analyser. 4)
Forskerne/universiteterne generer flere og flere data og efterspørger lagring og dataanalyse.
Samtidig er biblioteket blevet deltager i en række regionale og nationale projekter. En fokuseret
og evidensbaseret indsats i forhold til opsamling, analyse og formidling af data kan understøtte
SDU’s strategiske grundfortælling og bibliotekets nuværende strategi og på sigt også bidrage
til at generere nye services eller evaluere nuværende og samtidig understøtte vores strategiske
kommunikation. Internt og eksternt.
Digital formidling af samlinger og services

Formidlingen af bibliotekets samlinger og services er en vigtig del af fortællingen om
bibliotekets bidrag til fællesskabet i SDU og til det omgivende samfund. SDU's webstruktur og
bibliotekets weborganisering udgør den overordnede ramme. Denne ramme kan ikke ændres
grundlæggende, og tiltag skal derfor tilpasses denne ramme. Det kan være nødvendigt med
kompetenceudvikling af personale, hvis de nødvendige kompetencer ikke er tilstede.
Samlingsoptimering
Vision: Syddansk Universitetsbibliotek tager omhyggeligt hånd om alle samlinger, dog i særlig
grad værdifulde samlinger og rara-materialer. Vi formidler og tilgængeliggør disse materialer
på SDU, nationalt og internationalt. Vores samlinger på fagsale og i magasiner indeholder de
centrale materialer set i forhold til uddannelser, forskningsområder og region. Samlinger er
gennemgået med henblik på kassation af overflødige materialer. Dette ud fra en kassationspolitik,
der er vedtaget i Biblioteksudvalget. Brugerne inddrages i høj grad i udvælgelsen af materialer
til bibliotekets samlinger. Alle materialer, som biblioteket ønsker at beholde, er registeret.

S er vi c es
Biblioteket tilbyder en lang række services rettet både mod bibliotekets kernebrugere og
mod bibliotekets offentlige brugere.
Brugerbetjening
I betjeningstiden tilbyder biblioteket vejledning i informationssøgning, materialehåndtering,
låneradministration, samt levering af materiale fra både egne og andre bibliotekers
samlinger.
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Biblioteksrummet
Bibliotekets lokaler er indrettet med fokus på brugernes forskellige behov. Der er
arbejdsborde til enkeltpersoner og gruppearbejde, stillezoner, læsesale, grupperum,
specialepladser samt loungeområder. I alt er der mere end 1.300 studieegnede arbejdspladser.
I alle biblotekets afdelinger er der mulighed for selvudlån/-aflevering af bibliotekets
materialer. I perioden er der arbejdet hen imod at gøre alle afdelinger 24/7 åbne for studerende
og ansatte. På SDUB Campusvej er der desuden etableret et FabLab med mulighed for at
benytte 3d-printere samt lave digitale produktioner. Der er ligeledes mulighed for at lave
3d-print på SDUB Sønderborg.
Vejledning
I bibliotekets betjeningstid yder personalet faglig vejledning som f.eks. hjælp til
informationssøgning og vejledning i brugen af bibliotekets ressourcer.
Brugerundervisning
Biblioteket tilbyder undervisning på gymnasie-, bachelor-, kandidat-, master-, ph.d.- og
forsker-niveau. Der tilbydes både generiske og skræddersyede kurser målrettet de enkelte
studier. Der tilbydes desuden rundvisninger og undervisning i akademiske færdigheder,
informationskompetence, litteratur- og informationssøgning, referencehåndtering og
plagiering. Udover ovennævnte står biblioteket også for særlige obligatoriske kursusforløb
om forskningsetik og forskningsintegritet til alle ph.d studerende. Disse forløb er i perioden
også udvidet til et tilsvarende kursus for forskningsledere.
Digital undervisning
På biblioteket er der i perioden udarbejdet forskelligt digitalt undervisningsmateriale i form af
Libguides, tutorials, kvikguides, quizzer og andet. Disse har været brugt både i undervisningsog vejledningssammenhæng dels via bibliotekets hjemmeside og dels via elearn.sdu.dk
B1B
Biblioteket tilbyder individuel eller gruppevis vejledning i litteratur- og informationssøgning
og referencehåndtering gennem ”Book en bibliotekar”-ordningen (B1B).
24-timers leveringsservice
Biblioteket yder hurtig levering af egne materialer, der er ledigt ved bestillingen. Det betyder,
at materiale, som er bestilt inden kl. 12 og som er hjemme i en af bibliotekets afdelinger,
normalt vil være klar til afhentning den efterfølgende hverdag fra kl. 12. Dette gælder dog ikke
ved bestilling af kopi eller print af bibliotekets materiale, her er leveringstiden lidt længere.
Bibliometri
For forskere yder biblioteket vejledning i fremsøgning af bibliometriske oplysninger vedr.
deres publikationer fx citationsanalyser, h-indeks, oprettelse af ORCID m.v. Biblioteket
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leverer ledelsesinformation vedr. universitetets produktion af forskningspublikationer
samt information vedr. universitetsrankings. Der ydes desuden vejledning i udvikling af
forskeres publikationsstrategi, der kan indeholde elementer som fx BFI-status, Impact
Factor, fagfællebedømmelse og Open Access.
Forskningsregistrering
Bibliotekets PURE-kontor validerer og kvalitetssikrer forskningsregistreringer på SDU.
Pure-kontoret underviser og vejleder desuden også i anvendelsen af Pure i forbindelse
med inddatering af publikationer, CV’er og aktiviteter. Biblioteket yder økonomisk støtte
til publicering af bøger og artikler via Open Access-kanaler og tilbyder vejledning i valg af
OA-publiceringskanaler (tidsskrifter, hybrid eller selvarkivering).
Systematiske Reviews
Biblioteket yder vejledning og rådgivning vedr. systematiske reviews. Aktivt udførende
deltagelse i forskergruppers systematiske reviews kan ske på visse betingelser. Desuden yder
biblioteket vejledning og rådgivning i systematisk litteratursøgning. Og kan ligeledes under
visse betingelser aktivt udføre sådanne på vegne af forskergrupper til konkrete projekter.
Plagiatcheck
Biblioteket har i perioden i samarbejde med ph.d skolen på Det Sundhedvidenskabelige
Fakultet udviklet et workflow for plagiatcheck af ph.d.-afhandlinger inden den endelige
aflevering.
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Samfundsengagement
Internationalisering
Biblioteket yder services til udenlandske studerende og forskere samt services for SDU
forskere og studerende i udlandet:
•
•
•
•
•

Introduktioner til nyansatte forskere
Kurser til studerende i Study og Exam Technique
Events i forhold til Study Abroad, Dansk Café og Library Club
Fjernadgang under ophold i udlandet
Comfort Zones rettet mod internationale studerende

Eksterne samarbejder
Biblioteket yder følgende services på området regionalitet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faglig brobygning til gymnasier i form af fx AT-dage og besøg i forbindelse med
SRP
Events til gymnasier i form af fx faglige camps og begivenheder relateret til 		
civilsamfundet
Samarbejde med talentakademier
Fjernadgang til e-ressourcer fx til gymnasier
Bibliotekssamarbejde med Designskolen, Syddansk Musikkonservatorium m.fl.
Hosting og samarbejde om bibliotekssystem (med en lang række institutioner)
Pilotforsøg med fjernadgang til en række gymnasier om kvalitetssikrede 		
e-ressourcer frem til 2018
Afholdelse af tværfakultære workshops indenfor Citizen Science

Studenterinvolvering
Biblioteket tilbyder følgende services på området studenterinvolvering, der indeholder en
helhedstænkning med andre SDU-enheder i forhold til Shared Services:
•
•
•
•
•

FabLab
Læringszonen
Introduktioner og rundvisninger – peer to peer
Studiestart – peer to peer
Dialog og samarbejder med studerende i regi af ODEx: Smart City-projekt
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Samlinger og adgange
Biblioteket anskaffer trykte og elektroniske materialer med det hovedformål at
informationsbetjene ansatte og studerende ved Syddansk Universitet. Alle fag sikres en
grundlæggende dækning, omfattende både introducerende materialer og centrale værker.
På fag og områder, hvor der forskes og undervises på universitetet, anskaffes specialiseret
og dybdegående materiale til højeste videnskabelige niveau.
Biblioteket ønsker i høj grad at inddrage brugerne i valg af materialer, hvorfor vi arbejder med
forskellige former for brugerdreven materialeanskaffelse, bl.a. patron driven acquisition
(PDA), evidence based acquisition (EBA) mm.
Materialer, der anskaffes, skal som udgangspunkt være tilgængelige for alle studerende
og ansatte ved universitetet. Placeringen af trykte materialer følger et geografisk og fagligt
nærhedsprincip, dvs. de placeres så tæt på brugerne som muligt.
SDUB anskaffer, så vidt muligt, alle udgivelser fra ansatte og studerende ved SDU, lige
som biblioteket anskaffer alle udgivelser fra Syddansk Universitetsforlag. Biblioteket har
desuden arkivfunktion i forhold til universitetets udgivelser.
Special Collections
I 2017 besluttede biblioteket at sætte fokus på arbejdet med brug og formidling af bibliotekets
særsamlinger, herunder rara (sjældne materialer). Området organiseres nu under en paraply
kaldet Special Collections. Fokus er på bevaring, vedligeholdelse, kuration, benyttelse,
udvikling, digitalisering og formidling af samlingerne. Biblioteket ønsker i årene fremover
at kunne give adgang til mange flere af vores sjældne samlinger, bl.a. ved at digitalisere
materialerne og stille dem til rådighed for SDU's egne forskere, men også for den globale
offentlighed. Biblioteket har i hele sin eksistenstid modtaget store og små donationer fra
både private og institutioner. I bibliotekets grundlægningsfase har man også købt særlige
samlinger. Mest markant er Herlufsholm Skoles bibliotek, der indeholder bøger tilbage fra
1500-tallet. De senere år er der gennem projekter sat stort fokus på Herlufsholmsamlingen
og indholdet af denne, herunder fragmenter af meget tidlige tekster i bl.a. indbindingerne
på ældre bøger. Disse materialer har været genstand for flere forskeres bevågenhed både
i Danmark og udlandet.
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Samarbejdsaktiviteter
Generelle bemærkninger
Syddansk Universitetsbibliotek indgår p.t. i direkte bibliotekssamarbejde med følgende
eksterne organisationer:
•
Syddansk Musikkonservatorium (SDMK)
•
Odense Universitetshospital (OUH)
•
Erhvervsakademier
•
Designskolen i Kolding
•
University Colleges
Derudover indgår SDUB i internt samarbejde i SDU-regi med fakulteter, institutter og
centre om et antal lokale biblioteksservices, eksempelvis:
•
Matematisk Bibliotek, Institut for Matematik og Datalogi (IMADA)
•
Biblioteksservices, Fællesbiblioteket, Det Humanistiske Fakultet
•
Biblioteksserviceaftale, Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Lånesamarbejde
Syddansk Universitetsbibliotek indgår i det landsdækkende samarbejde på biblioteksområdet
og skaffer materialer fra alle forsknings- og folkebiblioteker i Danmark. Biblioteket
samarbejder også med en række udenlandske biblioteker og dokumentleverandører om
fremskaffelse af bøger og tidsskrifter – i trykt og digital form.

Biblioteksvagten
Biblioteksvagten er en landsdækkende spørgetjeneste, som bemandes af personale
fra folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. Fra forskningsbibliotekerne deltager
Det Kgl. Bibliotek, Århus, Aalborg Universitetsbibliotek, CBS Bibliotek og Syddansk
Universitetsbibliotek.

Biblioteksvagten (Forskningsbiblioteker) er bemandet 21,5 timer/uge. Heraf udgør Syddansk
Universitetsbiblioteks vagtdækning 4,5 timer pr. uge.
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Repræsentation i eksterne udvalg m.v.
Medarbejdere ved biblioteket har 2016–2017 haft sæde i følgende udvalg, komiteer,
bestyrelser o.l. af officiel eller biblioteksfaglig karakter:

Biblioteksudvalget for matematik
Medlem, Ole Ellegaard
Biblioteksvagten
• Projektgruppen
Medlem, Gitte Bach Markussen
”Byens bedste biblioteker”
– samarbejdsforum for uddannelsesbibliotekerne i Kolding
Medlem, Gitte Bach Markussen
Censorkorpset for fransk ved danske
universiteter
Medlem, emeritus, Jørn Schøsler
Danish Group of Exlibris Users
(DangeLU)
Medlem, Lone S. Madsen
Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek (DEFF),
• Forberedelsesgruppe
Medlem, Lone S. Madsen
Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbiblioteker (DFFU)
• Bestyrelsen
Formand, Bertil F. Dorch
Bestyrelsesmedlem, Eli Greve
• Forum for brugeruddannelse (FLIPD)
Medlem, Kirsten Remvig
• Forum for fjernlån (Forfra)
Medlem, Bente Krogh hansen
• Forum for formidling af ophavsret
(DFFU)
Medlem, Line Kronkvist Jensen
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• Forum for Mellemledere
Bestyrelsesmedlem, Simone Schipp von
Branitz Nielsen
Medlem, Pernille Hahn
Medlem, Gitte Bach Markussen
Medlem, Lone S. Madsen
Medlem, Randi Bak Fischer-Nielsen
Medlem, Anders Mikkelsen
Medlem, Najmeh Shaghaei
Medlem, Rita Rattenborg
Medlem, Jan Larsen
Medlem, Jens Dam
• Forum for metadata (Metaforum)
Medlem, Jakob Bøgh Christoffersen
• NEFUS (DFFU)
Medlem, Thea Marie Drachen
Medlem, Katrine Astrup Jacobsen
Medlem, Anne Thorst Melbye
Dansk Open Acces netværk (DOAN
netværket)
Medlem, Tove Juul Hansen
Medlem, Anne Thorst Melbye
Dansk Selskab for 1700-talsstudier
Medlem, emeritus, Jørn Schøsler
Equipe J.-J. Rousseau (ved Sorbonne)
Medlem, emeritus, Jørn Schøsler
Eurodok Danmark
Kasserer, Jørgen Salling
Evidence-based Research Network
Styregruppen, Bertil F. Dorch
Medlem, Majbritt U. Johansen
Medlem, Thea M. Drachen
Medlem, Mette B. Eriksen
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FFU’s DDB kontaktgruppe
Medlem, Gitte Bach Markussen
Forskningsbibliotekernes
Chefkollegium (FC)
Formand, Bertil F. Dorch
Sekretær, Dorthe Søndergaard Andersen
• FC-Licens
Medlem, Lone S. Madsen
• FC-System
Medlem, Bjarne Christensen
• FC-Statistik
Medlem, Else Marie Hansen
Historisk Samfund for Fyn
Medlem af bedømmelsesudvalg, Mogens
Kragsig Jensen
HK Stat
• Biblioteker og arkiver
Medlem, Belinda Nissen

Den Internationale Astronomiske
Union (IAU)
Medlem, Bertil F. Dorch
Mediegruppen Danmark
Medlem af bedømmelsesudvalg, Lotte T.
Rasmussen
Netværk for Ph.d.-undervisning
(NEPU)
Medlem, Thea Marie Drachen
Netværk for Uddannelsesbiblioteker i
Esbjerg
Medlem, Rita Rattenborg
Network of Nordic Jazz Archives
Medlem, Anne Helle Jespersen
Nordic Committee for Sport Libraries
(NORSIB)
Medlem, Nadia Borch Kjældgaard

• HK Stat-Midts bestyrelse
Medlem, Belinda Nissen

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

Dansk Musikbiblioteksforening
Bestyrelsesmedlem, Anne Helle Jespersen

SPARC Europe
Bestyrelsesmedlem, Bertil F. Dorch

JazzDanmarks Repræsentantskab
Arkivernes repræsentant, Anne Helle
Jespersen

Teologisk biblioteksnetværk
Medlem, emeritus, Jørn Schøsler

Naturvidenskabeligt Selskab Fyn
Medlem, Ole Ellegaard
National PURE-styregruppe
Medlem, Anne Thorst Melbye
Det Nationale Forum for
Forskningsdata Management
Medlem, Asger Væring Larsen

Tværfaglige vikingesymposie
Bestyrelsesmedlem, Mette Bruus
Udvalget vedrørende Bevaring af
Videnskabelige Arbejder (UBVA)
Medlem, Jens Dam
Følgegruppe for ophavsret
Medlem, Jens Dam

Den Nationale Styregruppe for Open
Access
Medlem, Bertil F. Dorch
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M e d a r b e j d e ra k tivitete r
Organisering af eller deltagelse i
konference
22nd Nordic Workshop on Bibliometrics
and Research Policy
Ellegaard, O. (Deltager)
8 nov. 2017 - 10 nov. 2017
2nd International Pure Conference
Grip, L. (Deltager)
10 okt. 2016 - 11 okt. 2016
3rd International Pure Conference
Grip, L. (Deltager)
10 okt. 2017 - 11 okt. 2017
8th LISA Conference
Dorch, B.F. (Arrangør)
1 aug. 2016 - 9 jun. 2017
Annual Danish Astronomy Meeting
2016
Dorch, B. F. (Deltager)
14 jun. 2016
DEFF-projekt om
informationsforsyning og ny didaktik i
gymnasieskolen
Dam, J. (Deltager), Mazanti, L. (Deltager),
Holton, B. T. (Deltager)
7 sep. 2017 - 12 sep. 2017
Det 36. tværfaglige Vikingesymposium
Bruus, M. (Arrangør), Hansen, J. (Arrangør)
17 maj 2017

Mediacamp '16
Rasmussen, L. T. (Arrangør)
3 okt. 2016 - 7 okt. 2016
Mediacamp '17 København
Rasmussen, L. T. (Arrangør), Kaarsted,
T. (Arrangør), Jensen, L. K. (Arrangør),
Mazanti, L. (Arrangør), Bro, P. (Arrangør),
Hansen, P. S. (Arrangør)
25 sep. 2017 - 29 sep. 2017
Mediacamp '17 Odense
Rasmussen, L. T. (Arrangør), Kaarsted,
T. (Arrangør), Jensen, L. K. (Arrangør),
Mazanti, L. (Arrangør), Bro, P. (Arrangør),
Hansen, P. S. (Arrangør)
2 okt. 2017 - 6 okt. 2017
Nordisk Medie- og Researchkonference
2017
Rasmussen, L. T. (Deltager), Jensen, L. K.
(Deltager)
9 nov. 2017 - 10 nov. 2017
STEM'RNE
Bro, P. (Arrangør), Kaarsted, T. (Arrangør)
6 sep. 2017 - 28 nov. 2017
Studietur Karolinska Institute studiezoner, undervisningsfaciliteter
og AV-udstyr
Overgaard, A. K. (Arrangør), Kaarsted, T.
(Deltager)
11 sep. 2017

Et Sundere Fyn
Overgaard, A. K. (Arrangør), Kaarsted, T.
(Arrangør)
4 dec. 2017

Study trip to Manchester, Leeds and
York University Libraties
Shaghaei, N. (Arrangør), Kaarsted, T.
(Arrangør)
28 nov. 2017 - 30 nov. 2017

Informationsforsyning og ny didaktik i
gymnasieskolen
Kaarsted, T. (Arrangør)
22 feb. 2017 - 23 feb. 2017

UX in Libraries
Remvig, K. (Deltager), Akselbo, J. L.
(Deltager), Dam, J. (Deltager)
6 jun. 2017 - 7 jun. 2017
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Organisering af eller deltagelse i
workshop, kursus, seminar eller
lignende

(Arrangør), Mazanti, L. (Arrangør), Bro, P.
(Arrangør)
3 okt. 2016 - 7 okt. 2016

46th Annual LIBER Conference
Kaarsted, T. (Deltager)
5 jul. 2017 - 7 jul. 2017

Study trip to Delft University
Shaghaei, N. (Arrangør)
15 nov. 2016 - 17 nov. 2016

AT-dage 2016
Kaarsted, T. (Arrangør), Mazanti, L.
(Arrangør), Ravn, B. (Arrangør), Levinsen,
C. B. (Arrangør)
28 jan. 2016 - 10 feb. 2016

Temadag - Faggruppen for
Biblioteksunderstøttet Læring
Hybschmann, A. (Arrangør)
9 maj 2017

AT-dage 2017
Kaarsted, T. (Arrangør), Mazanti, L.
(Arrangør), Ravn, B. (Arrangør), Levinsen,
C. B. (Arrangør)
27 jan. 2017 - 30 jan. 2017
Certified Professional for usability and
User Experience
Remvig, K. (Deltager), Akselbo, J. L.
(Deltager)
21 nov. 2017 - 22 nov. 2017
Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbiblioteker: Årsmøde 2016
Hybschmann, A. (Deltager), Dorch, B. F.
(Arrangør)
22 sep. 2016 - 23 sep. 2016
Det virtuelle bibliotek på Gymnasierne
Kaarsted, T. (Arrangør)
9 mar. 2016
Konference om e-læring med fokus på
livslang e-læring
Remvig, K. (Deltager)
12 apr. 2016
Mælk og Sprog i Nordeuropa fra
Stenalder til Middelalder
Bruus, M. (Arrangør), Nielsen, H. F.
(Arrangør), Holsting, A. (Arrangør),
Kristiansen, E. D. (Arrangør)
15 nov. 2017

Web of Science Big Data Event
Ellegaard, O. (Deltager)
14 jun. 2017
---------------Foredrag og præsentationer i privat
eller offentlig virksomhed
Betelgeuse - gigantisk, magnetisk,
eksplosiv?
Dorch, B. F. (Foredragsholder)
24 apr. 2017 - 25 apr. 2017
Digitalisering af Herlufsholmsamlingen: Foredrag ved HisKISseminar på SDU
Holck, J. (Foredragsholder)
14 sep. 2016
Færøsk kædedansetradition og
kvaddigtningens historie
Jørgensen, J. H. (Underviser)
9 mar. 2017
Fag- og forskningsbibliotekernes rolle i
Citizen Science
Kaarsted, T. (Foredragsholder)
31 okt. 2017
Guld fra Gemmerne.: Forskningens
Døgn 2016, SDU
Husen, K. J., Jensen, M. K. (Deltager)
30 apr. 2016

Mediacamp '16
Kaarsted, T. (Arrangør), Rasmussen, L. T.
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Herlufsholm-samlingen på Syddansk
Universitetsbibliotek og de skjulte
fragmenter
Holck, J. (Underviser)
12 sep. 2017
Herlufsholm-samlingen på
Syddansk Universitetsbibliotek og
forskningspotentialet
Holck, J. (Foredragsholder)
27 okt. 2016
Herlufsholm-samlingens fragmenter en walkabout
Holck, J. (Underviser)
8 mar. 2017
Open Science for beginners
Wien, C. (Underviser)
13 okt. 2017
Præsentation ved konferencen
Travelling Wisdom: Science in the
Medieval Religious Orders: Fresh
Fragments of Medieval Manuscripts an ongoing project
Holck, J. (Foredragsholder)
3 jun. 2016

Temadag: Battle in e-learning: B!NKO
2.0 og Coursera MOOC - hvad er de
didaktiske overvejelser, fordele og
ulemper?
Johansen, M. U. (Taler)
11 apr. 2016
Ukendte middelaldertekster og giftige
bøger
Holck, J. (Underviser)
11 okt. 2017
Universitetsbibliotek og de skjulte fragmenter: Gemt og glemt gennem århundreder ... lige indtil nu
Holck, J. (Foredragsholder)
22 nov. 2016
Vil ph.d.-studerende gå på café… i
biblioteket? Og hvad skulle de få ud af
det?
Bredahl Jensen, L. (Foredragsholder)
22 sep. 2016

Udvalgt eksempel på medarbejderpublikation: Den gode opgave
”Den gode opgave – Håndbog i opgaveskrivning på
videregående uddannelser” har længe befundet sig
øverst på listen over bøger, som studerende på landets
videregående uddannelsesinstitutioner låner, når de skal
skrive selvstændige akademiske opgaver. Med over 20 år
på bagen udkom bogen i sin 5. udgave i 2017 på Forlaget
Samfundslitteratur. Denne udgave indeholder et nyt kapitel
om litteratur- og informationssøgning til opgaven skrevet
af informationsspecialist Kirstin Remvig, sektionsleder
Charlotte Wien og forskningsbibliotekar Lotte Thing
Rasmussen.
Alene på Syddansk Universitetsbibliotek har bogen været
udlånt 247 gange over to år, hvilket giver den en 5. plads over
bibliotekets mest udlånte bøger i perioden, kun overgået af andre klassikere som
Steinar Kvales ”Interview” og ”Kvalitative metoder” af Svend Brinkmann.
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Publikationer
2016
1.
Bredahl, Lone, Jacobsen, Katrine Astrup, og Husen, Kamilla Jensen. ”Vil ph.d.studerende gå på café… i biblioteket? Og hvad skulle de få ud af det?”. Poster præsenteret ved
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker: Årsmøde 2016, Odense, Danmark.
2.
Dorch, Bertil F., Drachen, Thea Marie, og Ellegaard, Ole. “The data sharing advantage
in astrophysics”. International Astronomical Union. Proceedings of Symposia, 11(A29A), 172175. Tilgængelig: 10.1017/S1743921316002696
3.
Dorch, Bertil F. “The cost of publishing in Danish astronomy”. Abstract fra Annual
Danish Astronomy Meeting 2016, Sønderborg, Danmark.
4.
Dorch, Bertil F., og Wien, Charlotte. “Inventing oneself in the research library
profession”. Scandinavian Library Quarterly. 2016, 2016(3). 10-13.
5.
Dorch, Bertil F., Wien, Charlotte, og Larsen, Asger Væring. ”Opposing incentives for
collaboration”. Poster præsenteret ved 21st Nordic Workshop on Bibliometrics and Research
Policy 2016, København, Danmark.
6.
Drachen, Thea Marie, Ellegaard, Ole, Larsen, Asger Væring, og Dorch, Bertil F.
“Sharing data increases citations”. LIBER Quarterly - Journal of European Research Libraries.
2016, 26(2). 67-82. Tilgængelig: 10.18352/lq.10149
7.
Eriksen, Mette Brandt, Buck Christensen, Janne, og Frandsen, Tove Faber. ”Embase er
et centralt værktøj til medicinsk litteratursøgning”. Ugeskrift for Laeger. 2016, 178(V03160219).
2-6.
8.
Frandsen, Tove Frandsen., Buck Christensen, Janne, og Ølholm, Anne Mette.
”Systematisk søgning efter kvalitativ litteratur kan styrkes”. Ugeskrift for Læger. 2016, (178).
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