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Delstrategi: Public Engagement 
1. Kerneopgaven 
SDUB bygger bro, så SDU’s forskning og undervisning på alle campusser udvikles og integreres i en dialog 
med det omkringliggende samfund. Bibliotekets viden, kompetencer, materialer, services og netværk 
understøtter innovative løsninger på tværs af fag, sektorer og grænser for og med et bæredygtigt globalt 
samfund. 

2. Delvision 
SDUB er bindeled mellem samfund og universitet og går forrest for at bringe SDU’s forskning og uddannelse 
i spil. Biblioteket bygger bro til relevante lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere. 
Som forsknings- og uddannelsesbibliotek arbejder vi for samskabelse, dannelse, åbenhed, demokrati, 
integritet og et samfund der bygger på viden.  

3. Strategiske delmål 
Bibliotekets arbejde i forhold til Public Engagement skal styrke: 

• SDU’s engagement og deltagelse i forhold til Citizen Science 
• SDU’s regionale forankring i forhold til faglig brobygning (herunder gymnasier) 
• SDUB’s studenterinvolvering 
• At SDUB er et internationalt forskningsbibliotek 
• At vi bruger vores viden og netværk kommunikativt – internt og eksternt 

 

4. Særlige strategiske indsatser  
Samskabelse 

• Vi vil arbejde for udbredelsen af Open Science og Citizen Science på hele SDU 
• Vi vil understøtte SDU’s strategiske og organisatoriske arbejde i en dialog med fakulteterne og 

andre relevante SDU-aktører. 
• Vi vil understøtte tværfakultære, borgerinddragende forskningsprojekter med relevante services. 
• Vi vil opbygge netværk og relationer med forskere, borgere og civilsamfund til gavn for SDU’s 

forskning og uddannelse. 

Faglig brogbyning 

• Vi vil i dialog med fakulteter og andre relevante SDU-aktører sikre curriculum-baserede tilbud til 
gymnasieelever, der hviler på fagmiljøernes styrker, forskning og digital dannelse. 

• Vi vil arbejde for at tilbyde SDU’s forskning og uddannelse til alle landets gymnasier på nye digitale 
måder. 

• Vi vil arbejde for at unge fra gymnasiefremmede miljøer får et indblik i SDU’s og bibliotekets tilbud. 

Strategisk kommunikation 

• Vi vil sikre at bibliotekets indsats er synlig og understøtter SDU’s dialog med det omkringliggende 
samfund. 

• Vi vil arbejde for at SDU og biblioteket opbygger netværk og relationer med relevante 
samfundsmæssige aktører. 
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• Vi vil inddrage SDU’s studerende i en dialog om relevante services. 
• Vi vil bruge biblioteksdata og evidens i dialogen både internt og eksternt. 

Internationalisering 

• Vi vil arbejde for at, at SDUB indgår i relevante internationale netværk. 
• Vi vil arbejde for, at relevant viden tilbydes alle medarbejdere på SDU (inklusive biblioteket). 
• Vi vil tilbyde vores medarbejdere mulighed for at indgå i relevante internationale sammenhænge. 
• Vi vil understøtte intern og ekstern kompetenceudvikling gennem udvekslingsordninger. 

5. Strategiske bindinger  
• Forskningsstrategi  
• Kommunikationsstrategi  
• Special Collections- og Digital Humanities-strategi  
• Uddannelsesstrategi 
• Kompetencestrategi  

6. Strategisk organisation  
Delstrategi for Public Engagement er forankret i Bånd for Samfundsengagement. Herfra allokerer 
deltagerne (personalelederne) ressourcer (dvs. medarbejdere) til arbejdet.  

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

a) Medarbejdere i dialog med båndudvalg, Lederforum og bibliotekschefen. 
b) Midler til arrangementer og kompetenceudvikling.  
c) Midler og infrastruktur til en årlig Library Fellow. 
d) Midler til rejser og konferencedeltagelse. 
e) Midler til kommunikation og events. 
f) Mulighed for at indgå i samarbejder med fakulteter og det øvrige fællesområde. 

8. Kommunikation  
Delstrategien for Public Engagement godkendes af Båndudvalg for Samfundsengagemet og 
bibliotekeschefen, forelægges Biblioteksudvalget samt Lederforum til orientering.  

9. Involverede enheder 
Biblioteket: FAS, Informationssektionen, Campusbibliotekerne, Sekretariatet, Staben, bibliotekschefen. 
SDU: Fakulteter, det øvrige fællesområde og OUH. 
Eksternt: Netværk og samarbejdspartnere (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt). 

10.  Andet  
Intet.  

11. Ansvarlig tovholder  
1. souschef Thomas Kaarsted, thk@bib.sdu.dk  
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