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Delstrategi: Forskning 
 
1. Kerneopgaven 
Bibliotekets forskning skal udvikle og forbedre bibliotekets services. Forskningen tjener desuden flg. mål 

a) dannelse af samarbejdsrelationer mellem forskere og biblioteket 
b) dannelse af samarbejder på tværs af institutioner, fagtraditioner og geografiske afstande 
c) udvikling af kompetencer nationalt og internationalt 

2. Delvision 
Syddansk Universitetsbibliotek er et forskningsbaseret forsknings- og uddannelsesbibliotek 

Derfor er vi tre skridt foran de andre forskningsbiblioteker. Vi praktiserer hvad vi prædiker og vores 
forskning et eksempel til efterfølgelse hvad vedrører åben, ansvarlig og fair forskning. Vi er i front når det 
gælder tværfaglig innovation og vores forskningsresultater kan anvendes både i og udenfor vores bibliotek.  

3. Strategiske delmål 
Vores forskning skal styrke bibliotekets serviceudbud. Vi ønsker også at 

• styrke bibliotekets lokale, regionale, nationale og internationale netværk 
• dele vores forskning med nye publikummer på nye måder 
• understøtte udviklingen af metoder til bedømmelse af forskningsmæssig kvalitet fremfor kvantitet 

4. Særlige strategiske indsatser  
Forskningskvalitet: 

• Vi vil engagere en Forskningsfellow inden for et bibliotekets serviceområder hvert år 
• Vi vil bidrage til at udvikle metoder til at måle forskningsmæssig kvalitet fremfor kvantitet 
• Vi vil i videst muligt omfang søge ekstern finansiering af vores aktiviteter 

Netværk: 

• Vi vil engagere os dybere i relevante internationale faglige netværk 
• Vi vil arrangere og facilitere konferencer, workshops og events 

Kommunikation:  

• Vi vil kommunikere hvordan vores forskning er forbundet til bibliotekets services 
• Vi vil kommunikere vores resultater ad så mange kanaler som muligt og hensigtsmæssigt 

Kompetenceudvikling: 

• Vi vil bidraget til egen og andres kompetenceudvikling  
• Vi vil udvikle vores forskningskompetencer gennem tværfaglige projekter 
• Vi vil udvikle vores kompetencer således at vi formår at formidle vores forskning på nye måder 
• Vi vil understøtte intern og ekstern kompetenceudvikling gennem udvekslingsordninger (lokalt, 

regionalt, nationalt og internationalt)   
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5. Strategiske bindinger 
• Kommunikationsstrategi 
• Special Collections- og Digital Humanities-strategi 
• Undervisningsstrategi 
• Rekrutteringsstrategi 

6. Strategisk organisation 
Bibliotekets forskning er forankret i forsknings- og analysesektionen, men øvrige medarbejdere ved 
biblioteket med forskningskompetence (PhD-grad) bidrager hertil. Det påhviler forskningschefen at 
udarbejde en årlig rapport vedrørende bibliotekets forskningsaktiviteter. Denne rapport forelægges 
bibliotekets forskningsudvalg til godkendelse. 

7. Ressourcer 
En forudsætning for at ovenstående strategi kan forfølges er at der tilføres de nødvendige ressourcer til 
forskningen. Med ressourcer menes 

a) Forskningstid (min. 6.000 AT/årligt) 
b) Forskningsannuum (200.000 DKK/Årligt) 
c) Infrastruktur, der muliggør Research Fellow 
d) Midler til rejser og konferencedeltagelse 

Endelig er det en forudsætning for et vellykket forskningsmiljø, at medarbejderne i videst muligt omfang og 
indenfor strategiens ramme selv definerer og tilrettelægger egen forskning.  

8. Kommunikation 
Delstrategien for forskning godkendes af bibliotekets forskningsudvalg, forelægges biblioteksudvalget samt 
Lederforum til orientering.  

9. Involverede enheder 
Interne: FAS, Campus Sønderborg, Bibliotekschefen 

Eksterne: Øvrige SDU, OUH, Internationale netværk og samarbejdspartnere 

10.  Andet 
NA 

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

mailto:chw@bib.sdu.dk

	Delstrategi: Forskning
	1. Kerneopgaven
	2. Delvision
	3. Strategiske delmål
	4. Særlige strategiske indsatser
	5. Strategiske bindinger
	6. Strategisk organisation
	7. Ressourcer
	8. Kommunikation
	9. Involverede enheder
	10.  Andet
	11. Ansvarlig tovholder


