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KAPITEL 15

Syddansk Universitetsbibliotek

Syddansk Universitetsbibliotek startede sin virksomhed
1. januar 1999 gennem fusion af Odense Universitetsbib-
liotek og bibliotekerne ved Handelshøjskole Syd – Inge-
niørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter.

Styrelsesmæssigt er Syddansk Universitetsbibliotek et
hovedområde under Syddansk Universitet.

Biblioteket er hovedbibliotek for Syddansk Universitet
og er et offentligt tilgængeligt videnskabeligt bibliotek
med campusbiblioteker i Esbjerg, Kolding, Odense og
Sønderborg.

Ved fusionen blev der opstillet en række materielle og
betjeningsmæssige mål for bibliotekets virksomhed i 1999
med det overordnede sigte at samarbejde de tre forskellige
biblioteker til ét bibliotek samt skaffe forbedret og ensar-
tet betjening af hele Syddansk Universitet.

Omdrejningspunktet i arbejdet har været implemente-
ring af et nyt fælles bibliotekssystem for Syddansk Uni-
versitetsbibliotek. I 1998 fik Odense Universitetsbiblio-
tek bevilling til anskaffelse af bibliotekssystemet Horizon
inden for rammerne af Danmarks Elektroniske Forsk-
ningsbibliotek; ved fusionen blev bevillingen og kontrak-
ten udvidet til at omfatte hele Syddansk Universitetsbib-
liotek.

Gennem arbejdet med planlægning af det nye biblio-
tekssystems funktionalitet er de tre bibliotekers katalog-
data og publikumsbetjening blevet minutiøst beskrevet,
og der er blevet udarbejdet overordnet politik for ensartet
katalogisering af samlingerne samt for betjening af Syd-
dansk Universitetsbiblioteks brugere. Efter driftsstart af
bibliotekssystemet i december 1999 er de administrative
procedurer, der blev udarbejdet under planlægningen, ved
at blive afprøvet og justeret – ikke uventet er det i denne
implementeringsfase, det internt i de tidligere biblioteker
mærkes, at man har haft forskellige arbejdsgange og
procedurer. Biblioteket har valgt at prioritere denne del af
det fusionsarbejde meget højt og opnår som et uvurderligt
spin-off af denne proces, som kræver omfattende kommu-
nikation mellem alle bibliotekets medarbejdere, et per-
sonkendskab på tværs af geografiske placeringer, som det
ellers kunne have været vanskeligt at skabe på så kort sigt.

I overensstemmelse med universitetets udvikling af
studier og forskning i de enkelte campusbyer har bibliote-
ket startet opbygning af nye bog- og tidsskriftsamlinger.
De væsentligste nye fag – nordisk og engelsk i Kolding
samt historie i Esbjerg – stiller store krav til omfattende
bogsamlinger. Her er en tilfredsstillende betjening af
brugerne stødt på problemer som følge af, at det tager tid
at anskaffe og katalogisere de nødvendige samlinger;

dette har især gjort sig gældende i Esbjerg, men situatio-
nen i Kolding er på kort sigt yderligere alvorlig, fordi
bibliotekets fysiske rammer er for små til at rumme de
nødvendige samlinger. De fysiske rammer for campus-
bibliotekerne i de jyske byer har haft afgørende indflydel-
se på den profil, der foreløbig er lagt for disse biblioteker,
idet opbygningen af samlingerne retter sig mod de stude-
rendes behov, mens de mere specielle behov fra forskerne
i stor udstrækning vil blive tilgodeset gennem betjening
fra Odense samt gennem den fortsatte udbygning af bib-
liotekets digitale samlinger, først og fremmest søgeværk-
tøjer, elektroniske tidsskrifter og referenceværker.

I slutningen af 1999 modtog campusbiblioteket i Es-
bjerg som gave den tidligere Ladelund Landbrugsskoles
bibliotek, der rummer K. Hansens historiske samling på
godt 30.000 bind med hovedvægt på landbrugsøkonomi,
botanik, historie og topografi.

Biblioteket har fortsat allerede igangværende virksom-
hed med udvikling af virtuelle fagspecifikke biblioteker.
Inden for erhvervsøkonomi, sundhedsvidenskab og mu-
sik deltager biblioteket i nationale projekter med opbyg-
ning af fagportaler, hvor målet ud over at skabe strukture-
ret elektronisk adgang til informationerne også er en
stadig udvikling af forskellige former for brugerservice,
herunder undervisning i informationssøgning og biblio-
teksbenyttelse.

En væsentlig forudsætning for at få Syddansk Univer-
sitetsbibliotek til at fungere som ét bibliotek er den interne
organisation. Gennem 1999 har der været fokus på samar-
bejdsudvalg og sikkerhedsorganisation, som nu er etable-
ret og funktionelt i universitetets organisation.

De enkelte afdelinger
Biblioteket ledes af overbibliotekar Aase Lindahl.

Sekretariatet varetager kasse-, bogholderi- og regnskabs-
funktioner samt personale- og lønadministration. Hertil
kommer arbejdet i forbindelse med størstedelen af den
interne kommunikation, sekretariatsfunktioner for over-
bibliotekaren samt bibliotekets arkiv. Kontoreleverne til-
bringer 9 måneder af deres elevtid i biblioteket, heraf 6 i
sekretariatet.

Assistent Dorthe Hansen
Kontorelev Lone Myllerup Hansen (tiltrådt 15. august)
Overassistent Jannie Jensen
Kontorelev Marianne Madsen (udlært 31. maj)
Overassistent Gitte Sjælland



474

Fagreferenterne
har ansvar for bibliotekets boganskaffelser og for den
systematiske registrering af bøgerne. Fagreferenterne står
til rådighed for faglig biblioteksvejledning.

Afdelingsbibliotekar Ellen Ingemann Andersen (erhvervs-
økonomi)

Forskningsbibliotekar, cand.mag., M.A. Mette Bruus (en-
gelsk)

Bibliotekar Ole Christensen (idræt)
Forskningsbibliotekar, lic.scient. Ole Ellegaard (fysik og

kemi)
Forskningsbibliotekar, cand.theol. August Hahn (teologi

og religion)
Forskningsbibliotekar, cand.scient. Bent Sigurd Hansen

(biologi)
Forskningsbibliotekar, mag.scient.soc. Paul Holt (sam-

fundsvidenskaber og psykologi)
Førstebibliotekar, cand.mag. Poul Hynding (klassisk filo-

logi, klassisk arkæologi, almen og sammenlignende
sprogvidenskab)

Forskningsbibliotekar, cand.phil. Jørgen Højgaard Jør-
gensen (nordisk filologi)

Bibliotekar Britta Keller (bog- og biblioteksvæsen)
Overbibliotekar, cand.polit. Aase Lindahl (pædagogik)
Forskningsbibliotekar, dr.phil. Jørn Schøsler (romansk

filologi, filosofi, filmvidenskab og kunsthistorie)
Førstebibliotekar, ingeniør Ingelise Stæhr (datalogi)
Forskningsbibliotekar, læge Johan Wallin (medicin og

psykologi) (orlov fra 8.-30. september)
Forskningsbibliotekar, cand.phil. Kamma Wedin (musik)

Konsulenter
Lektor, cand.mag. Mette Bryld (slavisk)
Lektor, cand.mag. Reinhold Schröder (germansk)
Videnskabelige medarbejdere i Esbjerg, Kolding og Søn-

derborg har bistået ved bogvalget.

Bogafdelingen
varetager indkøb og accessionering af bøger til campus-
biblioteket i Odense, Syddansk Universitet - Odense Uni-
versitet, Ergo- og Fysioterapeutskolen i Odense samt til en
række afdelinger på Odense Universitetshospital.

Afdelingen varetager endvidere deskriptiv katalogise-
ring af bøger, der indgår i bibliotekets samlinger, herunder
de samlinger fælles med Syddansk Universitet - Odense
Universitet, som er opstillet i biblioteket (historie, økono-
mi, samfundsfag og kunstpædagogik) samt til den fælles
samling, Odense Matematiske Bibliotek.

Afdelingen administrerer også indbinding af disse bø-
ger samt af bøger, der indgår i en del af universitetets
øvrige humanistiske institutters biblioteker.

I finansåret 1999 anskaffede afdelingen 9.146 bind, 369
noder, 2 kortblade og 283 lydoptagelser mod 7.121 bind,
275 noder og 49 kortblade og 287 lydoptagelser i 1998.

Til de øvrige institutioner er der i 1999 indkøbt 4.752
bind mod 4.405 bind i 1998.

I 1999 er der katalogiseret 9.878 nye titler mod 10.273
titler i 1998. Der blev katalogiseret 240 titler på bøger fra
det foreløbige kartotek, F-kartoteket, dvs. bøger udgivet
før 1980. Faldet skyldes bl.a. overgang til nyt biblioteks-
system i slutningen af året, hvor det ikke var teknisk
muligt at færdigkatalogisere alle bøger.

Desuden har afdelingen udført den løbende shortindda-
tering til ODIN af de bøger fra ældre dele af samlingen,
som ikke i forvejen er registreret i maskinlæsbar form, når
de skal lånes ud. I 1999 blev der i alt oprettet 2.397
shortposter mod 1.368 i 1998.

Der er blevet oprettet ca. 50 nye analyseposter på
tidsskrifter, hvis enkelte numre har monografipræg. Ved
udgangen af året var der ca. 1.050 poster af denne type i
ODIN.

Afdelingsbibliotekar Bjarne Christensen, (leder)
Bibliotekar Birgitte Skov Nielsen, (stedfortræder)
Kontorassistent Helle Bender
Overassistent Pia Clausen
Overassistent Birthe Frostgaard
Overassistent Ingelise Hansen
Kontorassistent Henrik Ilskov-Jensen
Overassistent Anni Roland Kristiansen
Overassistent Anne-Marie Toft Larsen
Overassistent Hanne Larsen
Assistent Birgitte Bøgh Madsen
Overassistent Inge Mathorne (fratrådt 30. april)
Overassistent Anette Nielsen
Overassistent Kirsten Nørgaard
Assistent Lotte Sass
Overassistent Lisbeth Schmidt
Overassistent Birgit Gram Sørensen
Assistent Klaus Top-Jensen (orlov fra 1. januar til 31.

januar)
Bibliotekar Dorte Warberg

Hertil pr. 31. december 2 medarbejdere i beskæftigelses-
ordning.

Tidsskriftafdelingen
administrerer indkøb, registrering, katalogisering og ind-
binding af periodiske publikationer til campusbiblioteket
i Odense, Syddansk Universitet - Odense Universitet,
Odense Matematiske Bibliotek,  Ergo- og Fysioterapeut-
skolen i Odense samt Danmarks Grafiske Museum. Des-
uden foregår der et nært samarbejde med Videncentret ved
Odense Universitetshospital.

Pr. 31. december administrerede afdelingen  6.982 titler
i papirudgave. De fleste nyudkomne hæfter/bind frem-
lægges i 14 dage i tidsskriftlæsesalen. Desuden admini-
streredes adgang til ca. 2.000 elektroniske tidsskrifter via
bibliotekets hjemmeside.

For andre institutioner administreredes pr. 31. decem-
ber 1.765 titler.
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Der blev sendt 3.933 bind til indbinding; heraf 3 til
buchramindbinding og 3.796 til papindbinding.  Afdelin-
gen varetager desuden tidsskriftcirkulation til universite-
tet, universitetshospitalet samt andre institutioner. Tids-
skriftcirkulationen udgjorde i 1999 37.429 hæfter.

Afdelingsbibliotekar Elisabeth Jansen, (leder)
Bibliotekar Connie Kjærgaard, (souschef)
Overassistent Britta Budde
Overassistent Teresa Høising
Overassistent Belinda Nissen
Overassistent Tove Pedersen (fratrådt 13. december)
Overassistent Alison More Petersen (fratrådt 31. marts)
Overassistent Anne Britt Poulsen
Overassistent Merete Glue Wisborg

Hertil pr. 31. december 2 vikarer.

Udvekslingsafdelingen
varetager bytteforbindelser med universitetsbiblioteker
og institutioner i ind- og udland. Byttematerialet består
fortrinsvis af Syddansk Universitet serier og disputatser.
Samleobjekt er materiale af tilsvarende art; af disputatser
samles dog alene nordiske.

Desuden varetager afdelingen rekvisition af publikati-
oner, der vederlagsfrit kan stilles til rådighed for bibliote-
ket, samt fordeling af uopfordret tilsendt materiale.

Ca. 2.000 af bibliotekets tidsskrifter modtages i udveks-
ling enten som gave eller i bytte.

Et andet arbejdsområde er indsamling af publikationer
fra Syddansk Universitet: institutternes skriftserier, lokalt
udarbejdet undervisningsmateriale m.m. Materialet opbe-
vares i biblioteket, og der foretages fornøden pligtafleve-
ring.

Ligeledes indsamles specialer og prisopgaver, Ph.D.-
afhandlinger og disputatser, der indlemmes i biblioteket.

Overassistent Inga Mollerup (leder)

Systematiseringsafdelingen
har ansvar for systematiseringen og emneregistrering af
den bogbestand, der opstilles i campusbiblioteket i Oden-
se.

Førstebibliotekar Poul Hynding, (leder)
Overassistent Eva Jensen, (stedfortræder)
Forskningsbibliotekar August Hahn
Læge Ole Hjeresen

Herudover deltager 12 af bibliotekets fagreferenter i sy-
stematiseringsarbejdet.

Udlånsafdelingen
har det overordnede, koordinerende ansvar for bibliote-
kets publikumsbetjening.

Afdelingen administrerer såvel udlån af bøger og tids-
skrifter fra bibliotekets egne samlinger som indlån fra
andre biblioteker samt kopiering af trykt materiale til
benytterne.

Afdelingen er ansvarlig for fagsale, magasiner og læse-
sal i campusbiblioteket i Odense. Sammen med bibliote-
kets fagreferenter har afdelingen ansvaret for læsesalens
håndbibliotek.

Udlånet er administrativt opdelt i følgende sektioner
(med sektionsledere nævnt i parentes):

Udlånsregistrering (Orla Lindgaard)
Magasinforvaltning (vakant)
Kopiering (Jørgen Sten Hansen)
Læsesal (Eva Jensen)
Indlån (Randi Botnen)

Benyttelsesstatistik (Odense):                     1998                1999
Samlet hjemlån                340.000 bind 387.900 bind
- heraf lån til andre biblioteker         53.500 bind 48.200 bind
- heraf lån effektueret ved kopi        84.700 bind 83.100 bind
Læsesalslån                    9.600 bind 6.200 bind
Indlånt fra andre biblioteker             47.200 bind 38.400 bind
Kopier, leveret til publikum       817.900  ark 749.300  ark

Biblioteket har i 1999 rådet over 12 selvbetjeningskopi-
maskiner, og der er solgt kopikort, som indikerer en
uregistreret benyttelse svarende til godt 80.000 lån.

Leder: stillingen vakant
Afdelingsbibliotekar Randi Botnen, (stedfortræder)
Biblioteksbetjent Annagrethe Bendtsen (tiltrådt 1. no-

vember)
Assistent Anne-Lise Børsen
Assistent Tove Gundersen
Betjentformand Jørgen Sten Hansen
Biblioteksbetjent Vivian Holm (tiltrådt 1. juli)
Overassistent Hanne Jacobsen
Assistent Bodil Jest
Overassistent Inge Kristiansen
Biblioteksbetjent Susanne F. Larsen
Overassistent Grethe Lillelund
Kontorfuldmægtig Orla Lindgaard
Biblioteksbetjent John Nissen
Biblioteksbetjent Hanne Veje Olsen
Assistent Birgit Rasmussen
Assistent Karna Rønlev
Biblioteksbetjent David Stein
Biblioteksbetjent Tom Bull Tordrup

Hertil pr. 31. december 6 medarbejdere i beskæftigelses-
ordning.
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Læsesalens vagter passes af medarbejdere fra andre af
bibliotekets afdelinger.

Bibliotekets edb-baserede dokumentationstjeneste vare-
tages af:
Forskningsbibliotekar Mette Bruus
Bibliotekar Ole Christensen
Bibliotekar Hanne Danielsen
Forskningsbibliotekar Ole Ellegaard
Bibliotekar Eli Greve
Forskningsbibliotekar Bent Sigurd Hansen
Forskningsbibliotekar Paul Holt
Bibliotekar Bente Jørgensen
Forskningsbibliotekar Jørn Schøsler
Forskningsbibliotekar Johan Wallin

Katalogsalen
er en referenceafdeling, der dækker humaniora, natur- og
sundhedsvidenskab. Sammen med bibliotekets fagrefe-
renter er afdelingen ansvarlig for udbygning af bibliogra-
fisamlingen inden for sine fagområder.

Afdelingen besvarer spørgsmål og giver vejledning i
bibliotekets kataloger, håndbøger og bibliografier, tradi-
tionelle som elektroniske. Fra 19 pc’er i afdelingen er der
adgang for publikum til Internet samt til lokalnet for
søgning i et antal bibliografiske databaser og elektroniske
tidsskrifter.

Herudover varetager afdelingen opslag af bestillings-
sedler i bibliotekets egne kataloger samt verifikation,
lokalisering og bestilling i biblioteksbaser i ind- og udland
af bøger og tidsskrifter, som biblioteket ikke selv har. I
1999 modtog Katalogsalen 37.097 bestillinger på mono-
grafier til ekspedition. 24.861 kunne effektueres i biblio-
tekets egne samlinger. 395 blev sendt til forslag om
anskaffelse til bogafdelingen. Resten blev forsøgt indlånt
fra andre biblioteker. I året blev der verificeret, lokaliseret
og bestilt 28.589 bøger, rapporter og tidsskriftartikler fra
andre biblioteker.

Afdelingen har desuden leveret direkte til låner 301
artikler hentet ud i fuldtekst fra internettet.

Afdelingen har leveret undervisning i litteratursøgning
på kurser af 2-10 timers varighed til 304 studerende fordelt
på 25 hold fra Filosofi, Engelsk/amerikanske studier,
Fransk/Italiensk, Klassisk, Litteraturvidenskab, Nordisk,
Slavisk samt Tysk. Sammen med fagreferenterne har
afdelingen herudover givet introduktion og rundvisning i
biblioteket for 350 personer fordelt på 23 rundvisninger.

På Katalogsalen blev der udleveret 1.821 cd-rom bibli-
ografier til publikum til benyttelse i biblioteket.

Afdelingsbibliotekar Ellen Brun, (leder)
Bibliotekar Ole Christensen
Assistent Ulla Hansen
Bibliotekar Britta Keller
Cand.scient.bibl. Louise Heintzelmann Kruse (orlov fra 1.

februar)
Bibliotekar Merete Marbjerg

Bibliotekar Brian Michels
Bachelor Søren Mogensen
Bibliotekar Helle Nancke (orlov)

Hertil pr. 31. december 3 vikarer.

2 medarbejdere har været delvist frikøbt til projektdelta-
gelse. 11 medarbejdere fra andre afdelinger indgår i Kata-
logsalens vagter, og 1 medarbejder fra en anden afdeling
har deltaget i arbejdet med bestilling af bøger, der skal
indlånes fra andre biblioteker.

Afdelingen for Samfundsinformation
er en referenceafdeling for alle samfundsfag. Bogbestan-
den er primært til brug på stedet for studerende og forskere
på Syddansk Universitet. Foruden bøger er også en stor
del af tidsskrifterne opstillet i afdelingen (enten til hjem-
lån eller “kun natlån”). Personalet yder brugerne “hjælp til
selvhjælp”.

Afdelingen er Europæisk Dokumentationscenter (EDC)
med dokumenter og publikationer fra Den Europæiske
Union, som personalet skal kunne yde vejledning i.

Ud over publikumsbetjening og dokumentfremskaffel-
se varetages fagreferentfunktionen, dvs. bogvalg og em-
neklassifikation for det samfundsvidenskabelige område,
af personale i afdelingen. I 1999 blev der systematiseret
2.061 (2.314) titler.

Der er modtaget i alt 25.710 (25.292) bestillinger til
ekspedition, heraf 5.274 (6.276) fra andre biblioteker.
Verificeret/lokaliseret og videregivet til indlån er i alt
12.366 (12.152) bestillinger. Derudover har afdelingen
leveret direkte til låner 759 (463) artikler hentet ud i
fuldtekst fra diverse betalingsbaser. I juli fik biblioteket
onlineadgang til American Business Information (ABI-
inform) og har herfra hentet 426 artikler (i alt 4.956 sider)
til direkte levering til lånerne.

Der er fra afdelingen leveret 12.622 (9.373) kopier samt
694 kopier fra mikrofilm, og på de 3 i afdelingen opstillede
selvbetjeningskopimaskiner er der taget 130.311 (165.065)
kopier. Personalet har foretaget i alt 44 (24) dokumenta-
tionssøgninger.

 Afdelingen har 6 adgange til internet, samt netforbin-
delse til de fælles cd-rom baser fra 8 arbejdsstationer.
Herfra er der printet ca. 100.000 sider. Fra yderligere 3
arbejdsstationer er der adgang til såvel ODIN, som andre
danske bibliotekers databaser.

92 (85) personer har i større hold været på rundvisning
og fået vejledning i brugen af biblioteket.

Fra september er biblioteksintroduktionen udvidet med
1 times gennemgang af bibliotekets hjemmeside, hvor
man under Samfundsinformation klikker sig frem til OUB-
S = afdelingens internetbibliotek for samfundsvidenskab.
Dette er en samlet indgang til informationssøgning på
internettet og biblioteksbrug for samfundsfagene. Ca.
13.500 har besøgt afdelingens hjemmeside, siden den blev
oprettet. 300 (246) studerende har fået denne gennemgang
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og 103 (87) af disse desuden 1 times rundvisning med
praktiske vejledninger i benyttelse af biblioteket.

Afdelingen har undervist 3 (3) hold HD-studerende i
litteratursøgning, ligesom den har varetaget dele af under-
visningen i litteratursøgning af studerende fra Erhvervs-
sprog.

Afdelingsbibliotekar Ellen Ingemann Andersen, (leder)
Bibliotekar Hanne Danielsen
Bibliotekar Eli Greve
Bibliotekar Bente Jørgensen

Hertil pr. 31. december 1 vikar samt en medarbejder i
beskæftigelsesordning.

5 medarbejdere fra andre afdelinger indgår i vagter i
Samfundsinformation.

Intern teknisk forvaltning
varetager indkøb samt drift og vedligeholdelse af inventar
og materiel, herunder kopimaskiner og læseapparater.
Desuden varetager afdelingen indkøb af kontorartikler til
biblioteket. Afdelingen udfører ekspedition og modtagel-
se af postforsendelser, betjener Odense Universitetsho-
spital og flere andre institutioner med regelmæssig ud-
bringning og afhentning af bøger samt sørger for anden
intern og ekstern kørsel. Bibliotekets trykkeri er henlagt til
afdelingen. Desuden varetager afdelingen kontakten med
Syddansk Universitet i spørgsmål om den daglige byg-
ningsdrift.

Vagtmester Ove Hansen, (leder)
Biblioteksbetjent Hans E. Lange, (stedfortræder)
Betjentmedhjælper Finn Laue (tiltrådt 30. november)

IT-funktionen
har til opgave at udbygge og vedligeholde bibliotekets IT-
faciliteter samt servicere systemernes brugere - publikum
og personale - i brugen af systemerne. Biblioteket har
indgået aftale med IT-Jylland om servicering af publikum
og personale på campusbibliotekerne i Esbjerg, Kolding
og Sønderborg.

I 1999 har hovedopgaverne været at implementere nyt
bibliotekssystem (Horizon). I samarbejde med leverandø-
ren er der blevet installeret servere, konverteret data og
konfigureret system. Parallelt hermed er bibliotekets net i
Odense blevet renoveret, og forbindelsen til Musikafde-
lingen er blevet forbedret, ligesom bibliotekets mange
terminaler til såvel publikum som personale er blevet
udskiftet. Der er ligeledes blevet etableret IT-undervis-
ningsfaciliteter til intern undervisning i bibliotekssyste-
met.

I 1999 er bibliotekets adgang til elektroniske ressourcer
(elektroniske tidsskrifter, databaser mv.) vokset betyde-
ligt. Det er IT-funktionens opgave at etablere og sikre
adgangen til disse ressourcer for forskere og studerende på
Syddansk Universitet og for bibliotekets øvrige brugere.

Førstebibliotekar Ingelise Stæhr, (leder)
IT-medarbejder: Ingeniør Henrik S. Larsen

Hertil pr. 31. december 1 medarbejder i beskæftigelses-
ordning.

2 medarbejdere fra bibliotekets øvrige afdelinger deltager
i IT-funktionens arbejdsopgaver.

Instituttjenesten
passer bogsamlingerne på universitetets Fællesbibliotek,
Fællesbibliotek 2 og biblioteket på Center for Engelsk.

Siden 1988 har Instituttjenesten katalogiseret al til-
vækst til samlingerne på humaniorabibliotekerne, Ergo-
og Fysioterapeutskolen, Danmarks Grafiske Museum,
Dansk Pressemuseum og Museet for Fotokunst i ODIN og
fra 1999 også til Dansk Institut for Gymnasiepædagogik.

I 1999 gennemførtes flytning af Center for Filosofis,
Center for Religionsstudiers og Center for Kulturstudier,
Medier og Formidlings bogsamlinger til ét bibliotek:
Fællesbibliotek 2 i den nye tilbygning ved Bøgene på
Syddansk Universitet, Odense.

I 1999 blev der katalogiseret 2.678 titler, hvoraf de 619
er retroinddatering.

 Afdelingen administrerer den interne hjemlånsordning
på Fællesbiblioteket, Fællesbibliotek 2 og Engelsk Cen-
terbibliotek. I 1999 har der været 8.662 udlån.

 Afdelingen, der efter samarbejdsudvalgets godkendel-
se ledes kollektivt, har følgende medarbejdere:

Overassistent Patricia Munck
Bibliotekar Anne Reich
Assistent Susanne Vandt

Musikafdelingen
rummer bibliotekets musiklitteratur og musikalier. Afde-
lingen har til huse på Det Fynske Musikkonservatorium.
Pr. 31. december 1999 udgjorde bestanden 7.600 bøger,
29.200 noder samt 11.800 AV-materialer. Der abonneres
på 100 musiktidsskrifter.

Det samlede udlån var 12.989 bind i 1999 imod 12.453
bind i 1998.

Afdelingen har ansvaret for katalogisering og indbin-
ding af musiklitteratur, noder og AV-materialer. I 1999
systematiseredes og katalogiseredes 3.316 titler - et tal,
der fordeler sig med løbende accession 1.786 titler, og
fortsat indlemmelse af Det Danske Jazzcenters samlinger
1.530 titler. I 1998 blev 5.890 titler behandlet.

I 1999 er Musikafdelingen blevet involveret i DVM
(Det Virtuelle Musikbibliotek), et pilotprojekt i regi af
DEF (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek). Af-
delingen er repræsenteret i såvel styregruppe (Kamma
Wedin) som redaktionsgruppe (Frank Büchmann-Møl-
ler).

Forskningsbibliotekar Kamma Wedin, (leder)
Bibliotekar Frank Büchmann-Møller (ansat af Det Fyn-
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ske Musikkonservatorium)
Overassistent Ole Baunshøj

Videncentret
Sammen med Odense Universitetshospital og det sund-
hedsvidenskabelige hovedområde ved Syddansk Univer-
sitet driver biblioteket et fælles medicinsk informations-
og dokumentationscenter, placeret i Klinikbygningen på
sygehusområdet.

Videncentret rummer den nyeste lægevidenskabelige
litteratur i form af en præsenssamling på ca. 1.000 tids-
skrifttitler fra 1995 ff., og der stilles litteratursøgningsfa-
ciliteter til rådighed bl.a. i form af Internet og netadgang
til cd-rom baser.

Videncentret ledes af en ledende bibliotekar, ansat af
Odense Universitetshospital.

Medarbejdere fra Odense Universitetsbibliotek:

Biblioteksbetjent Lise Andersen
Bibliotekar Jane Nørgaard Jensen
Overassistent Lisa Møller

Hertil pr. 31. december 1 medarbejder i beskæftigelses-
ordning.

Projekter
Projektet ”Skillingsviser” er blevet ført videre i 1999.
Projektet startede i 1997 med støtte fra Kulturnet Dan-
mark og er gennemført i samarbejde med Projekt Visecen-
ter, Syddansk Universitet, Det Fynske Musikkonservato-
rium og Statsbiblioteket. Ved udgangen af 1999 er ca. 500
skillingstryk tilgængelige med tekst, billeder, noder og
lyd (hvor sådan findes) på bibliotekets website; desuden er
der knyttet noter og litteraturhenvisninger til de enkelte
skillingstryk, ligesom det er muligt at læse om skillings-
trykkenes historie og andre relevante emner.

For yderligere oplysninger om projektet se http://
www.ou.dk/oub/visecent/

Projektleder: Førstebibliotekar Ingelise Stæhr
Projektmedarbejder, mag.art. Lise Lyng Falkenberg (an-

sat i beskæftigelsesordning)

Esbjerg
Campusbiblioteket i Esbjerg udgøres af de to biblioteker,
der tidligere var tilknyttet Handelshøjskole Syd – Ingeni-
ørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter; disse to
biblioteker blev fysisk lagt sammen i løbet af sommeren
1999.

Bogbestanden i Esbjerg har hovedvægten på erhvervs-
økonomi, erhvervssprog, turisme og historie. Campusbib-
lioteket er Europæisk Dokumentationscenter (EDC) med
dokumenter og publikationer fra Den Europæiske Union,
som personalet skal kunne yde vejledning i. Biblioteket

rummer desuden en stor og specialiseret samling af litte-
ratur om Østeuropa.

Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 126.500 bind,
387 manuskripter, 11.200 mikroformer, 2 AV-dokumen-
ter og 137 elektroniske dokumenter.

I 1999 var det samlede udlån 20.800 bind, heraf 1.200
bind til andre biblioteker.

Ud over vejledning af lånere og fremskaffelse af littera-
tur arbejder personalet også med bogvalg samt systemati-
sering og katalogisering af litteratur inden for campusbib-
liotekets fagområder. I 1999 blev indkøbt og klargjort
1.342 bøger og seriepublikationer, 723 mikroformer, 2
AV-dokumenter og 116 elektroniske dokumenter. Fra
samlingerne blev udskilt 2.927 bind og 19 AV-dokumen-
ter.

Campusbibliotekar Karen Daugbjerg, (leder)
Bibliotekar Inge U. Kørvel
Bibliotekar Birgit Juul Kristensen
Assistent Jette Guldberg Nielsen
Assistent Tove Nielsen
Assistent Anne Reinert
Assistent Jette Rose
Bibliotekar Jørgen Salling
Bibliotekar Lena Wiborg

Kolding
Bogbestanden i Kolding har hovedvægten på erhvervs-
økonomi og erhvervssprog. Siden foråret 1999 er der
desuden arbejdet på at opbygge samlinger inden for en-
gelsk samt nordisk.

Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 23.800 bind.
Der blev derudover abonneret på 485 tidsskrifter, 10
aviser og 137 serier.

I 1999 var det samlede udlån 35.600 bind, heraf 300 til
andre biblioteker. Der blev indlånt 1.400 bøger og skaffet
1.300 kopier fra andre biblioteker. Desuden er der udleve-
ret 77 artikler fra forskellige fuldtekstdatabaser. Tids-
skriftcirkulationen udgjorde i 1999 2.758 hæfter.

Biblioteket stiller en kopimaskine til rådighed for pub-
likum; i 1999 blev taget 58.000 kopier.

Campusbiblioteket har holdt introduktion for nye stu-
derende.

Ud over vejledning af lånere og fremskaffelse af littera-
tur arbejder personalet også med bogvalg samt systemati-
sering og katalogisering af litteratur inden for campusbib-
liotekets fagområder. I 1999 blev indkøbt og klargjort
2.002 nye titler. På grund af manglende plads til bibliote-
kets nye fagområder blev store dele af bogbestanden
gennemgået i 1999 med henblik på magasinering eller
kassation.

Campusbibliotekar Gitte Bach Markussen, (leder)
Assistent Lise Andersen
Bibliotekar Bente Devantier
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Assistent Ulla Madsen
Bibliotekar Jette Møller

Sønderborg
Bogbestanden i Sønderborg har hovedvægten på øko-

nomi, teknik, handel, alment sprog, erhvervssprog samt
samfundsvidenskaber.

Campusbiblioteket i Sønderborg er depotbibliotek for
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Statistische
Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundes-
bank og Annual Report fra Bank for international Settle-
ment, Basel.

Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 44.500 bind.
Der blev abonneret på 685 tidsskrifter.

I 1999 var det samlede udlån 23.400 bind, heraf 200 til
andre biblioteker.

Ud over vejledning af lånere og fremskaffelse af littera-
tur arbejder personalet også med bogvalg samt systemati-
sering og katalogisering af litteratur inden for campusbib-
liotekets fagområder. I 1999 blev indkøbt og klargjort ca.
800 nye titler.

Campusbibliotekar Ole Krogh, (leder)
Fagreferent, lektor Zohair Diwan
Bibliotekar Anne-Marie Hybschmann
Overassistent Alice Lundgaard
Assistent Grethe Sørensen (tiltrådt 7. september)
Assistent Kirsten Thomsen
Bibliotekar Lotte Vinther

Biblioteksorientering, undervisning m.v.
9.-10. september 1998 deltog A. Lundgaard og K. Thom-
sen i kurset Styrk din kommunikation og bliv bedre til at
sætte grænser på Danmarks Biblioteksskole, København.

A.-M. Hybschmann deltog 8.-9. oktober 1998 i kurset
Søgeværktøjer på internet på Danmarks Biblioteksskole,
København.

J. Højgaard Jørgensen har givet biblioteks- og fagbibli-
ografiorientering til forskellige undervisningshold fra
Center for Nordiske Studier, Syddansk Universitet.

13.-14. januar deltog A.-M. Hybschmann i kurset Refe-
rencekilder på Internet på Danmarks Biblioteksskole,
Århus.

15. januar–28. marts afholdt Danmarks Grafiske Muse-
um/Dansk Pressemuseum i samarbejde med Odense Uni-
versitetsbibliotek særudstillingen En Bogskat i Odense –
historiske bøger fra Herlufholms Skoles Bibliotek i loka-
lerne på Brandts Klædefabrik.

O. Ellegaard har løbende afholdt biblioteksintrodukti-
on for Scient.-, teknikum- og laborantskolehold.

27. januar afholdt J. Wallin Litteratursøgning sammen
med K. Keller som en del af kurset Praktisk forskningsar-
bejde for laboranter. Arrangeret af Efteruddannelsen,
Odense Universitetshospital.

29. januar–6. februar foretog B. Michels en NVBF-
studierejse til USA med emnet Elektronisk publicering.

31. januar har J. Højgaard Jørgensen forelæst om Nor-
disk mytologi ved Broby Folkeuniversitet.

J. Schøsler deltog 4. februar i årsmødet i Dansk Selskab
for 1700-talsstudier med foredraget „John Locke og det
filosofiske opgør i den franske Oplysning. Nyt lys på de
metafysiske forudsætninger for sækulariseringsproces-
sen“. Foredraget sendtes i tv (UTV) 5. februar.

J. Wallin holdt Introduktion til Medline på internettet
som en del af kursus om søgning og referencehåndtering.
Afholdt af Den Almindelige Danske Lægeforening, Kø-
benhavn (5. februar).

10. februar afholdt J. Wallin Myte og drømmefortolk-
ning sammen med cand.mag. K.M. Skovgaard Hansen
ved temadag på Aurehøj Gymnasium.

12.-13. februar, 11.-12. juli samt 3. september deltog K.
Keller og J. Wallin med indlægget Litteratursøgning på
edb. Medline, Cinahl, Cochrane og internettet ved kursus
afholdt af LoUiS, Læring og Udvikling i Sundhedsvæse-
net, Ringkøbing Amt, Amtscentret for Undervisning.

G. Bay har deltaget i DFs internatmøde Informations-
kompetence via kompetent brugerundervisning.

23.-24. februar deltog E. Brun i DFs internatmøde
Glokalkatalogen.

A.-M. Hybschmann har deltaget i kurset Bedre mar-
kedsføring – PR af biblioteket lokalt, afholdt 1. marts på
Danmarks Biblioteksskole, København.

B. Sigurd Hansen og J. Wallin underviste i Litteratur-
søgning 1.-3. marts i modul 6 (202/20) af de sundhedsvi-
denskabelige forskerkurser ved den postgraduate forsker-
uddannelse for Ph.D.- og diplomstuderende ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

A. Lundgaard og K. Thomsen har deltaget i kurset
Internet – grundkursus med udgangspunkt i browseren
Explorer afholdt 2. marts på Dansk BiblioteksCenter i
Ballerup.

3. marts deltog G. Bay i DFs temadag om Kvalitet i
Fjernlån i Århus sammen med M. Marbjerg og O. Chri-
stensen.

Forelæser ved og arrangør J. Wallin sammen med I.
Stæhr af Dialogmøde om informationssøgning inden for
sundhedsvidenskaberne – hvad er brugernes forventnin-
ger og behov? Mødet afholdt af Danmarks Elektroniske
Forskningsbibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek og
Syddansk Forskningsforum, Odense (6. april).

B. Michels deltog 15. april i DEF-temadag på Dan-
marks Biblioteksskole.

18.-19. april afholdt K. Keller og J. Wallin Medlinekur-
sus for personalet ved Anæstesiologisk-Intensiv afdeling
V, Odense Universitetshospital.

J. Schøsler deltog 19. april i et éndags seminar over
Denys Arcand arrangeret af CEDEF (Centre de Docu-
mentation et d’Etudes Francophones) ved Syddansk Uni-
versitet.

21. april deltog B. Michels i DEF-præsentation på
Nationalmuseet (for projekt Digital formidling og elek-
tronisk publicering).

B. Michels deltog 5. maj i British Library produkt-
præsentation.
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5. maj afholdt K. Keller og J. Wallin Introduktion til
søgning af litteratur via Net/Medline under supplerings-
uddannelsen i tværvidenskabelig sundhedsforskning, Syd-
dansk Universitet.

J. Wallin har holdt forelæsning om Det trykte ords
betydning for lægevidenskabens udvikling ved forelæs-
ningsrække i medicinens historie for 1. del medicin,
Syddansk Universitet afholdt af  Medicinsk Historisk
Selskab på Fyn, 6. maj.

Internethandel med farmaka og naturmedicin samt
Medicinske tidsskifter on-line og Medline på Nettet. 3
indlæg af J. Wallin ved konference om Lægen, patienten
og Nettet arrangeret af FynWeb i forbindelse med afslut-
ningen på  Fyn Webprojektets treårige projektperiode,
Odense (8. maj).

K. Keller og J. Wallin afholdt 10. maj Introduktion til
Videncentret, OUH samt litteratursøgning via lokale da-
tabaser og Internettet/www ved kursusrække for turnus-
læger ansat i Fyns Amts sygehusvæsen. Afholdt af Efter-
uddannelsen, Odense Universitetshospital.

10.-11. maj deltog A.-M. Hybschmann i kurset Skønlit-
teratur og informationer om skønlitteratur på internet
afholdt på Danmarks Biblioteksskole, København.

J. Schøsler deltog 27.-30. maj i et Fransk-nordisk semi-
nar på Sandbjerg Slot med temaet: Le corps, l’âme et
l’éducation.

3.-4. juni har O. Ellegaard deltaget i Dansk fysisk
selskabs årsmøde på Nyborg Strand med posterpræsenta-
tion.

9.-11. juni deltog B. Michels og G. Bay i DFs årsmøde
i Vejle.

28. juni–9. juli deltog E. Brun i NORDINFO sommer-
skole om Det elektroniske Bibliotek.

O. Ellegaard har deltaget i konference om Laser Abla-
tion i fysik (COLA 99) 18.-23. juli med posterpræsentati-
on afholdt i Göttingen, Tyskland.

J. Schøsler deltog i 10th International Congress on the
Enlightenment i Dublin 25.-31. juli med foredraget: Sen-
sualisme et apologétique: L’enjeu métaphysique du ‘sourd
et muet de Chartres’.

10.-15. august deltog J. Schøsler i XIV Skandinaviske
Romanistkongres i Stockholm med foredraget: Images de
Locke chez ses médiateurs français (1705-35): La biogra-
phie comme enjeu idéologique.

17. august deltog O. Ellegaard i møde om etablering af
fagportaler i DEF-regi i Korsør.

J. Højgaard Jørgensen har deltaget i konference afholdt
ved Göteborgs Universitet om relationen mellem filologi
og litteraturvidenskab ved studiet af nordiske middelal-
dertekster.

23.-28. august har O. Ellegaard deltaget i 18. internati-
onale Konference om Atomare Kollisioner i Faste Stoffer
(ICACS-18), Syddansk Universitet. Ligeledes editor på
proceedings fra samme konference i perioden august-
december. Publiceres Nuclear Instument and Methods B,
april 2000.

O. Ellegaard har i september undervist i brug ad ODIN-

bibliotekssystemet og kemiske bibliografier for Kemi-
teknik uddannelsen TVA1, Odense Teknikum.

K. Keller og J. Wallin afholdt 2. september kursus i
Litteratursøgning for lægerne ved psykiatrisk afdeling P,
Odense Universitetshospital.

9.-11. september har J. Højgaard Jørgensen i Lilleham-
mer deltaget i lederkonferencen for Nordisk Ministerråds
sprog- og litteraturkurser (NORDKURS).

Sammen med lægerne C. Brandt og J. Skov Madsen har
J. Wallin afholdt kursus i Evidensbaseret klinik. Arrange-
ret af Lægekredsforeningen for Fyns Amt (13. september
og 30. november).

G. Sjælland, J. Wallin og E. Brun deltog i kursus om
Den vanskelige samtale i forbindelse med sygefraværs-
projekt på Hvedholm Slot, Fåborg (21.-22. september).
Internat arrangeret af BST Fyn.

Sammen med B. Sigurd Hansen har J. Wallin afholdt
kursus i Litteratursøgning. Modul 6  (202/21) af de sund-
hedsvidenskabelige forskerkurser ved den postgraduate
forskeruddannelse for Ph.D-  og diplomstuderende ved
det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Univer-
sitet (4.–6. oktober).

J. Schøsler underviste 4., 8., 11. og 27. oktober de
filosofistuderende i biblioteksbenyttelse som led i fagre-
lateret kursus sammen med B. Michels og G. Bay.

J. Wallin har 26. oktober afholdt dobbeltforelæsning
sammen med læge Jonna Skov Madsen om Metoder til
systematisk litteratursøgning og kritisk litteraturgenn-
nemgang som en del af  Kursus i medicinsk teknologivur-
dering for Odense Universitetshospital (26.-28. oktober).

Sammen med K. Keller har J. Wallin holdt kursus i
Litteratursøgning på edb - 1/99.  Medline, Cinahl og
internet. Afholdt af Efteruddannelsen i  Sygehusvæsenet,
Fyns Amt. Odense Universitetshospital (27. oktober).

B. Michels deltog som medarrangør i Temadag: Folke-
bibliotekernes edb-fremtid 2. november.

Hvordan får vi informationer udefra – herunder Internet
ressourcer, Cochrane, UfL. Er der tilstrækkelig evidens?,
indlæg af J. Wallin ved temadag om lægefaglig kommu-
nikation for medicinsk afdeling C. Odense Universitets-
hospital (3. november).

J. Schøsler deltog i en 1700-tallskonferanse i Trond-
heim 4.-6. november som hovedtaler med foredraget: Den
‘ukendte substans’. Betragtninger over substansbegrebet
i fransk oplysningsfilosofi.

Sammen med K. Keller har J. Wallin ved kursusrække
for turnuslæger ansat i Fyns Amts sygehusvæsen afholdt
Litteratursøgning via lokale databaser og internettet/www.
Arrangeret af Efteruddannelsen, Odense Universitetsho-
spital (8. november).

13. november deltog B. Michels som arrangør af DHT-
ML-workshop for faggruppen for edb og IT.

J. Wallin har 19.-20. november deltaget i videreuddan-
nelseskursus Kollegialt Netværk for Læger, afholdt af
Den Almindelige Danske Lægeforening på Hindsgavl.

J. Schøsler deltog 3. december i årsmøde for censorer i
fransk afholdt på Syddansk Universitet.

Sammen med K. Keller har J. Wallin holdt kursus i



481

Litteratursøgning - Forskning, udvikling og evaluering.
Afholdt af Uddannelsescentret for Vejle Amt, Vejle (17.
december).

Repræsentation i udvalg m.m.
Medarbejdere ved biblioteket har haft sæde i følgende
udvalg, komiteer, bestyrelser og lignende af officiel eller
biblioteksfaglig karakter:

Censor i fransk ved de danske universiteter: Jørn Schøsler
Censor ved nordiskfaget ved Færøernes Universitet, Tórs-

havn: Jørgen Højgaard Jørgensen
Censor ved Danmarks Biblioteksskoles grund- og kandi-

datuddannelse: Aase Lindahl og Johan Wallin
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings hovedbestyrel-

se: Aase Lindahl og Brian Michels
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Fjernlånsgrup-

pe: Gina Bay
Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum: Jør-

gen Højgaard Jørgensen
Dansk Bibliotekshistorisk Selskab: Aase Lindahl (for-

mand)
Dansk Selskab for 1700-talsstudier: Jørn Schøsler
Dansk Standardiseringsråd S24: Aase Lindahl
Dansk Standardiseringsråd S24u8: Aase Lindahl (for-

mand)
DEF-katalogets styregruppe: Ingelise Stæhr
DEF licensgruppen: Ingelise Stæhr
DF-revy, redaktionsgruppen: Brian Michels
Faggruppen for edb/IT: Brian Michels
Folkeuniversitetet i Odense, programrådet: Aase Lindahl
Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forsknings-

biblioteker: Brian Michels
Forskningsbibliotekernes Chefkollegium: Aase Lindahl
Fyns Biblioteksforening: Aase Lindahl
IT-12 udvalget: Ingelise Stæhr
Medlem af arbejdsgruppen, den Fynske sundhedsdata-

gruppe: Johan Wallin
Medlem af EDB-udvalget, den Fynske Lægekredsfor-

ening: Johan Wallin
Naturvidenskabeligt selskab på Fyn: Ole Ellegaard (se-

kretær og kasserer)
Syddansk Universitets kantineudvalg: Birgit Gram Sø-

rensen
Syddansk Universitets IT-udvalg: Ingelise Stæhr
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