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Delstrategi: Accession 
1. Kerneopgaver 
Syddansk Universitetsbibliotek skal anskaffe de materialer, der imødekommer brugernes behov, så vi ”som 
universitetets bibliotek understøtter SDU’s vidensudveksling med det omgivende samfund – for forskning, 
uddannelser og læring på højeste faglige niveau.”   

Som regionens forskningsbibliotek spiller vi en vigtig rolle i forhold til vores samarbejdspartnere, 
folkebiblioteker og borgere, der igennem os kan låne relevant litteratur, herunder forskningsbaseret 
studielitteratur.  
 

2. Delvision 
Biblioteket giver ansatte og studerende ved universitetet adgang til alle relevante materialer, til brug i 
forskning og undervisning, uanset form, campus og fagområde. Ved at stille relevant viden til rådighed er vi 
med til at øge de studerendes læringsudbytte og fremme forskningen på allerhøjeste internationale niveau. 

Vi ønsker at arbejde med internationale standarder. 
 

3. Strategiske delmål 
• SDU har en målsætning om at hæve kvaliteten i forskning og uddannelse. Ved at stille relevant 

materiale til rådighed, uanset form - også i tider med økonomisk pres, er biblioteket med til at 
hæve kvaliteten. 

• Øget fokus på brugerinvolvering igennem PDA på trykte og elektroniske bøger.  
• Fokus på bæredygtig kassation og accession af trykte materialer.  
• Øge tilgængeliggørelsen af vores særsamlinger og uregistrerede samlinger i form af digitalisering og 

katalogisering 
• Øget fokus på faglighed og ekspertise på bogområdet - ved gradvis centralisering af indkøb og 

katalogisering 

 
4. Særlige strategiske indsatser 

• Vores ”indkøbsmetode”, fra valg af materiale til det er på ”hylden”, bør gennemgås med henblik på 
en effektivisering og styrkelse af arbejdsgange. Målet er at bogen kommer hurtigere ud til 
brugeren.  

• Etablering af PDA på elektroniske bøger. Metoden kendes efter 2 projekter er blevet fuldført.  
• Projektet C96: PDA på trykte bøger. Projektet skal have tilført ressourcer, hvis det skal have 

mulighed for at blive en realitet.  
• Projektet C93: Decimalbaseret opstillingssystem i HUM’s fagbiblioteker. Vi skal arbejde på at 

ensarte vores opstillingssignaturer ved at anvende internationale standarder.   
 

5. Strategiske bindinger 
Delstrategi for accession har bindinger i disse andre delstrategier: 
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• Strategi for kerneopgaverne vedr. formidling af og forskning i Special Collections   
• Publikumsstrategi for det fysiske bibliotek og brugerbetjening  
• Kommunikationsstrategi  
• Digitaliserings- og evt. IT-strategi 
• Strategi for løsning af administrative kerneopgaver og -processer 
• Kompetencestrategi under den nye strategiske ramme.  

 

6. Strategisk organisation 
Kerneopgaverne er placeret i Bånd for materialeanskaffelse, men ansvaret for opgaverne ligger i Afdeling 
for Informationsressourcer samt hos fagreferenter.  
 

7. Ressourcer 
En forudsætning for at ovenstående strategi kan forfølges er, at der tilføres de nødvendige ressourcer, 
økonomiske såvel som mandskabstimer, til området.  

• Timer: der er behov for tilføjelse af ekstra arbejdskraft, hvis opgaven med digitalisering og 
registrering af samlinger skal løftes. Medarbejdere udenfor Bånd for Materialeanskaffelse bør 
bidrage. 

• Der bør afsættes ekstra ressourcer til arbejdet med projekt C93.  
 

8. Kommunikation 
Delstrategien for accession godkendes af bibliotekets Båndudvalg for Materialevalg og Lederforum. 
Forelægges evt. for Biblioteksudvalget.  
 

9. Involverede enheder 
Medarbejdere i Bånd for materialeanskaffelse samt Afdeling for Informationsressourcer.  
 

10. Andet 
Øvrige bemærkninger 
 

11. Ansvarlig tovholder 
Chef for Informationsressourcer 

Lone Søndberg Madsen, 05-07-2022 
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