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Delstrategi: Digital Humanities and Special Collections 
1. Kerneopgaver 
Centeret skal samle arbejdet med Digital Humanities og Special Collections ved SDUB og fremme SDUs 
arbejde hermed.  Det skal bevare, tilgængeliggøre og formidle SDUBs særsamlinger og medvirke til at skabe 
et forskningsmiljø, der integrerer og promoverer værktøjer og digitale ressourcer, og understøtte 
eksisterende forskningsmiljøer på tværs af SDU. Det skal gavne samfundet og skabe muligheder for at 
forskere og studerende indenfor humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab kan udnytte Centerets 
ressourcer. 

2. Delvision 
Forskernes behov for centerets aktiviteter har på fem år gjort Center for Digital Humanities og Special 
Collections til en samlende kraft indenfor centerets mission både lokalt og regionalt. Centeret fungerer som 
en central enhed, der faciliteter samarbejde, hvilket har medvirket til at udviske de institutionelle grænser 
mellem biblioteket og øvrige relevante enheder ved SDU. Centeret har via dets forskningsbaserede tilgang 
til opgaven understøttet udvikling, undervisning og vejledning indenfor centerets virkefelt.  Det har gjort 
samlingerne synlige og vakt interesse for dem i det omgivende samfund og dermed er det potentiale, der er 
i sammensmeltningen af Digital Humanities og Special Collections blevet udnyttet.  

3. Strategiske delmål (ikke prioriteret rækkefølge) 
• Etablering af Center for Digital Humanities og Special Collections med dertil hørende laboratorium 
• Udvikling af undervisningsmateriale for Digital Humanities 
• Forskning i Special Collections 

Desuden skal centeret 

• Udgøre et fysisk og digitalt samlingspunkt for lokale og regionale interessenter  
• skabe et udviklingsforum,  hvor forskere og studerende kan hente inspiration til nye og 

eksisterende projekter. 
• Udvikle metoder, der kan gøre arbejdet med Special Collections og Digital Humanities transparent 

og stringent 
• Skabe overblik over Digital Humanities 

4. Særlige strategiske indsatser 
• Bedre udnyttelse af ”Forskerlæsesalen” til arrangementer, events, og evt. som laboratorium 
• Udvælgelse af relevante særsamlinger/materialer samt (digital) formidling og tilgængeliggørelse 

heraf 
• Fundraising (Fx Fondsansøgninger og adopter en bog) 
• Etablering af en centerhjemmeside, der bl.a. formidler igangværende, afsluttede og fremtidige 

projekter indenfor centerets virkefelt, som centeret er involveret i. 
• Oprettelse af en vidensbank for hvem-ved-hvad ved SDU vedrørende centerets virkefelt.    
• Sikre medlemsskaber af relevante netværk indenfor centerets virkefelt 
• Kortlægning af SDUs behov for og eksisterende resssourcer indenfor Digital Humanities 
• Udvikle forskningsfeltet ” Digital Humanities” i samarbejde med relevante enheder 
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5. Strategiske bindinger 
• Delstrategi for Kommunikation 
• Delstrategi for Forskningsstrategi 
• Delstrategi for Accession 

6. Strategisk organisation 
Kerneopgaven organiseres under CDHSC.  

A) Udviklingen af centeret og dets opgaver placeres i Forsknings- og Analysesektionen 
B) Driften af centeret har båndlignende karakter og forankres derfor i Forskerservicebåndet 

7. Ressourcer 
Den nuværende bemanding af Temaforum for Special Collections. Desuden en ”hård kerne” af digitale 
humanister (Kamilla, Evgenios) suppleret af interne medarbejdere med interesse for feltet og et antal 
studentermedhjælpere.  

 

Desuden flg. på ønskeseddel: State of the art scanningssfaciliteter, studentermedhjælpere, Soft- og 
Hardware (mini-super computer, high quality monitors), Udstillingsfaciliteter, Touch borde (bladre i bøger, 
slå ting op), Møbler mv. til laboratorium, Lyttefaciliteter til musiksamling samt soundstudio 
faciliteter/lydeksperimenter, Præsentationsskærm 

8. Kommunikation 
• Etablering af hjemmeside  
• Etablering af øvrige relevante kommunikationskanaler 
• Kommunikation af centerets arbejde i såvel videnskabelige, populærvidenskabelige og generelle 

massemedier og gennem arrangementer, oplæg og events 

9. Involverede enheder 
Interne ved Biblioteket 

Forskerservice (især RDM/Open Science Policy) 
Forsknings- og Analysesektionen 
Informationsressourcer 
Campus Esbjerg og Kolding 
BIT-kontoret 
Ekspeditionssektionen 

Eksterne ved SDU 
 ISK 
 IKV 
 IH 
 IDK 
Særlig fokus på flg. centre:  

CHART 
 CML 

SDU Electrical Engineering 
 Pontoppidan Centeret 
 H.C. Andersen Centeret 
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 Center for Middelalder og Renaissance Studier 
Center for Journalistik 

 

10. Andet 
A) En forudsætning for realiseringen af centerets vission er tilgængelighed af de nødvendige 

ressourcer 
B) Udover de listede involverede enheder er det af strategisk betydning at der samarbejdes med en 

række ekstern-eksterne aktørere. Eksempelvis Grundtvig Centeret, Hum Lab (KU), Interacting Mind 
Center (AU), Center for Humanities Computing, Århus (AU), CEDHAR(Center for Digital History 
Århus)  

11. Ansvarlig tovholder 
Forskningschef Charlotte Wien, chw@bib.sdu.dk 

mailto:chw@bib.sdu.dk
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