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KAPITEL 15

Syddansk Universitetsbibliotek

Syddansk Universitetsbibliotek er styrelsesmæssigt et
hovedområde under Syddansk Universitet. Biblioteket er
hovedbibliotek for Syddansk Universitet og er et offent-
ligt tilgængeligt videnskabeligt bibliotek med campus-
biblioteker i Esbjerg, Kolding, Odense og Sønderborg.

Biblioteket har siden sin start 1. januar 1999 arbejdet
med at samarbejde de tre forskellige biblioteker, der
gennem fusion udgør biblioteket, så biblioteket for bru-
gerne i alle universitetsbyerne fremstår som ét bibliotek
med ensartet betjening i alle betjeningssteder.

Arbejdet har været koncentreret om implementeringen
af et nyt fælles bibliotekssystem samt udmøntning af
overordnede politikker vedrørende betjening af bibliote-
kets brugere. Desuden har biblioteket arbejdet med den
interne logistik for at sikre kortest mulige leveringstider
for bogligt materiale mellem de fire campusbiblioteker.

I overensstemmelse med universitetets udvikling af
studier og forskning i de enkelte campusbyer har biblio-
teket opbygget bog- og tidsskriftsamlinger. De væsentlig-
ste nye fag – nordisk og engelsk i Kolding samt historie i
Esbjerg – stiller store krav til omfattende bogsamlinger.
Samlingerne til disse fag er endnu ikke færdigudbygget,
i Esbjerg af tidsmæssige årsager, i Kolding fordi bibliote-
kets fysiske rammer er for snævre til at rumme tilstrække-
lige samlinger, så biblioteksbehovet er blevet klaret ved
træk på samlingerne i Odense.

De digitale samlinger i Syddansk Universitetsbibliotek
voksede stærkt i 2000. Ved udgangen af året var der fra
bibliotekets og universitetets net adgang til 6.000 elektro-
niske tidsskrifter, bibliografiske databaser og reference-
værker. Størstedelen af licenserne bliver indgået sammen
med andre danske forskningsbiblioteker inden for ram-
merne af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.

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 er at skabe struktureret
elektronisk adgang til kvalitetsvurderede informationer.
Der arbejdes også med udvikling af forskellige former for
IT-understøt service, herunder undervisning i informati-
onssøgning og biblioteksbenyttelse.

I 2000 skete der væsentlige bygningsmæssige forbed-
ringer af campusbiblioteket i Odense. Et undervisnings-
lokale blev bygget om til en læsesal i halvanden etage.
Dermed blev kapaciteten på læsesalen udvidet med godt
50% til 52 læsepladser, og biblioteket har endelig fået en
læsesal, der tilbyder smukke, moderne og behagelige

omgivelser for brugerne. Gennem overdækning af en af
universitetets lysgårde er der blevet skabt en hovedind-
gang til biblioteket. I forbindelse med etablering af hoved-
indgangen skete der samtidig bygningsmæssige ændrin-
ger og omflytninger i forbindelse med udlånsskranke og
tilhørende kontorlokale. Biblioteket fik også indrettet et
IT-undervisningslokale, der rummer faciliteter til lærer-
baseret IT-undervisning samt pc’er til kursister.

En væsentlig forudsætning for at få Syddansk Univer-
sitetsbibliotek til at fungere som ét bibliotek er den interne
organisation. Biblioteket har i 2000 arbejdet inden for
rammerne af samarbejdsudvalg, uddannelsesudvalg og
sikkerhedsorganisation og har fået vedtaget struktur og
politikker for de centrale personaleforhold.

De enkelte afdelinger

Biblioteket ledes af overbibliotekar Aase Lindahl.

Sekretariatet
Varetager kasse-, bogholderi- og regnskabsfunktionen

samt personale- og lønadministration. Hertil kommer
arbejdet i forbindelse med størstedelen af den interne
kommunikation, bibliotekets arkiv samt sekretariats-
funktioner for overbibliotekaren. Derudover service-
ring i forbindelse med mødeaktivitet.

Kontoreleverne tilbringer 9 måneder af deres elevtid i
biblioteket, heraf 6 måneder i sekretariatet.

Assistent Dorthe Hansen
Kontorelev Lone Myllerup Hansen (til administrationen

15. maj)
Overassistent Jannie Jensen
Kontorelev Irene Susé (uddannelsesstart 15. august)
Overassistent Gitte Sjælland

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)
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Forskningsbibliotekar, cand.phil. Holger Dyrbye (histo-
rie, nordisk arkæologi og geografi) (tiltrådt 1.marts)

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)
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, Ergo-
og Fysioterapeutskolen i Odense samt til en række afde-
linger på Odense Universitetshospital.

Afdelingen varetager endvidere deskriptiv katalogise-
ring af bøger, der indgår i bibliotekets samlinger, herunder
de samlinger fælles med Syddansk Universitet, Odense,
som er opstillet i biblioteket (historie, økonomi, sam-
fundsfag 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 2000 anskaffede afdelingen 11.465 bind,
273 noder, 0 kortblade og 259 lydoptagelser mod 9.146
bind, 369 noder, 2 kortblade og 283 lydoptagelser i 1999.

Til de øvrige institutioner er der i 2000 indkøbt 4.966
bind mod 4.752 bind i 1999.

I 2000 er der katalogiseret 10.669 nye titler mod 9.878
titler i 1999. Heraf er de 1.033 bøger fra det foreløbige
kartotek, F-kartoteket - det vil sige bøger udgivet før 1980.

Der er blevet oprettet ca. 30 nye analyseposter på
tidsskrifter, hvis enkelte numre har monografipræg. Ved
udgangen af året var der ca. 1.080 poster af denne type i
ODIN.

Leder:
Afdelingsbibliotekar Bjarne Christensen

Stedfortræder:
Bibliotekar Birgitte Skov Nielsen

Kontorassistent Helle Bender (orlov fra 1. november)
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 Anette Nielsen
Assistent Jeanett Nielsen
Overassistent Kirsten Nørgaard
Bibliotekar Ragnhild Osterloh
Biblioteksmedhjælper Doris Pedersen
Assistent Lotte Sass
Overassistent Lisbeth Schmidt
Overassistent Birgit Gram Sørensen
Assistent Klaus Top-Jensen (orlov 1.-31. januar)
Bibliotekar Dorte Warberg

Tidsskriftafdelingen
Administrerer indkøb, registrering, katalogisering og ind-
binding af periodiske publikationer til Syddansk Univer-
sitetsbibliotek, Syddansk Universitet, Odense Matemati-
ske Bibliotek, Ergo- og Fysioterapeutskolen i Odense
samt Danmarks Grafiske Museum. Desuden foregår der et
nært samarbejde med Videncentret ved Odense Universi-
tetshospital.

Pr. 31. december 2000 abonnerede biblioteket på 7.865
titler i papir- og elektronisk udgave. De fleste nyudkomne
hæfter/bind fremlægges i 14 dage i tidsskriftlæsesalen.
Biblioteket har adgang til ca. 6.000 elektroniske tidsskrif-
ter via bibliotekets hjemmeside.

For andre institutioner administreredes pr. 31. decem-
ber 2000 1.222 titler.

Der blev sendt 2.146 bind til indbinding - heraf 33 til
buchramindbinding og 2.073 til papindbinding. Afdelin-
gen varetager desuden tidsskriftcirkulation til universite-
tet, universitetshospitalet samt andre institutioner. Tids-
skriftcirkulationen udgjorde i 2000 34.126 hæfter (cam-
pus- samt Videncentercirkulationen).

Leder:
Afdelingsbibliotekar Elisabeth Jansen

Souschef:
Bibliotekar Connie Kjærgaard

Overassistent Britta Budde
Overassistent Teresa Høising
Assistent Anette Juul Johansen (tiltrådt 1. april)
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Overassistent Belinda Nissen
Overassistent Anne Britt Poulsen
Overassistent Merete Glue Wisborg

Udvekslingsafdelingen
Varetager bytteforbindelser med universitetsbiblioteker
og institutioner i ind- og udland. Byttematerialet består
fortrinsvis af Syddansk Universitet, Odenses 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 ca. 8.000 tidsskrifter modtages
i udveksling, enten som gave eller i bytte.

Et andet arbejdsområde er indsamling af publikationer
fra Syddansk Universitet, Odense: Institutternes skriftse-
rier, lokalt udarbejdet undervisningsmateriale m.m. Ma-
terialet opbevares i biblioteket, og der foretages fornøden
pligtaflevering.

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

Leder:
Overassistent Inga Mollerup

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

Leder:
Førstebibliotekar Poul Hynding

Stedfortræder:
Overassistent Eva Jensen

Forskningsbibliotekar August Hahn
Læge Ole Hjeresen

Herudover deltager 11 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 og elektronisk
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):                1999        2000
Samlet hjemlån 387.900 bind  426.000 bind
- heraf lån t. andre biblioteker 48.200 bind 44.600 bind
- heraf lån effektueret v. kopi 83.100 bind 70.065 bind
Læsesalslån 6.200 bind 4.400 bind
Indlånt fra andre biblioteker 38.400 bind 33.400 bind
Kopier, leveret til publikum 749.300  ark 823.900  ark

Biblioteket har i 2000 rådet over 12 selvbetjeningskopi-
maskiner, og der er solgt kopikort, som indikerer en
uregistreret benyttelse svarende til godt 70.000 lån.

I løbet af året har biblioteket haft 330.000 besøgende.

Leder:
Stillingen vakant

Stedfortræder:
Afdelingsbibliotekar Randi Botnen

Biblioteksbetjent Annagrethe Bendtsen
Assistent Anne-Lise Børsen
Assistent Per Domdal
Betjentmedhjælper Carit Glose (fratrådt 14. marts)
Assistent Tove Gundersen
Betjentformand Jørgen Sten Hansen
Biblioteksbetjent Vivian Holm
Overassistent Hanne Jacobsen
Assistent Lissi Jensen
Assistent Bodil Jest
Biblioteksbetjent Henning Knudsen (tiltrådt 1. marts)
Assistent Sanne Knudsen (fratrådt 5. april)
Overassistent Inge Kristiansen
Biblioteksbetjent Susanne F. Larsen
Overassistent Grethe Lillelund
Kontorfuldmægtig Orla Lindgaard
Betjentmedhjælper Helene Mortensen (fratrådt 31. juli)
Biblioteksbetjent John Nissen
Betjentmedhjælper Tommy Nissen (tiltrådt 3. april)
Biblioteksbetjent Hanne Veje Olsen
Assistent Birgit Rasmussen
Betjentmedhjælper Ulla Rasmussen (fratrådt 28. februar)
Assistent Karna Rønlev
Biblioteksbetjent David Stein
Biblioteksbetjent Tom Bull Tordrup

Læsesalens vagter passes af medarbejdere fra andre af
bibliotekets afdelinger.

Bibliotekets edb-baserede dokumentationstjeneste vare-
tages af:

Forskningsbibliotekar Mette Bruus
Bibliotekar Ole Christensen
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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

I 2000 har dokumentationstjenesten foretaget 9 søgninger
i online-baser og 49 søgninger på CD-ROM baser for
eksterne brugere.

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
2000 modtog Katalogsalen 34.268 bestillinger på mono-
grafier til ekspedition. 23.890 kunne effektueres i biblio-
tekets egne samlinger. 365 blev sendt til forslag om
anskaffelse til bogafdelingen. Resten blev forsøgt indlånt
fra andre biblioteker. I året blev der verificeret, lokaliseret
og bestilt 25.301 bøger, rapporter og tidsskriftartikler fra
andre biblioteker.

Afdelingen har desuden leveret direkte til låner 591
artikler hentet ud i fuldtekst fra internettet.

Afdelingen har leveret undervisning i litteratursøgning
på kurser af 2 til 10 timers varighed til 279 studerende
fordelt på 29 hold fra Engelsk/amerikanske studier, Filo-
sofi, Fransk, Spansk, Kulturstudier, Nordisk, Religion,
Slavisk samt Tysk. Afdelingen har herudover givet intro-
duktion og rundvisning i biblioteket for 153 personer
fordelt på 9 rundvisninger.

På Katalogsalen blev der udleveret 669 cd-rom biblio-
grafier til publikum til benyttelse i biblioteket.

Leder:
Afdelingsbibliotekar Ellen Brun

Bibliotekar Gina Bay
Bibliotekar Ole Christensen
Assistent Ulla Hansen
Bibliotekar Astrid Jacobsen
Bibliotekar Britta Keller
Forskningsbibliotekar Lene Kristensen (6. marts-1. sep-

tember)

Bachelor Erik Hellerup Madsen
Bibliotekar Merete Marbjerg
Bibliotekar Brian Michels (fratrådt 1. oktober)
Bachelor Søren Mogensen

13 medarbejdere fra andre afdelinger indgår i katalogsa-
lens vagter, og 1 medarbejder fra en anden afdeling har
deltaget i arbejdet med bestilling af bøger, der skal indlå-
nes 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 - det vil sige bogvalg
og emneklassifikation for det samfundsvidenskabelige
område af personale i afdelingen. I 2000 blev der systema-
tiseret 2.409 (2.061) titler.

Der er modtaget i alt 21.034 (25.710) bestillinger til
ekspedition, heraf 4.758 (5.247) fra andre biblioteker.
Verificeret/lokaliseret og videregivet til indlån er i alt
8.084 (12.366) bestillinger. Derudover har afdelingen
leveret direkte til låner 916 (759) artikler hentet ud i
fuldtekst fra diverse betalingsbaser.

Der er fra afdelingen leveret 7.739 (12.622) kopier samt
182 (694) kopier fra mikrofilm, og på de 3 i afdelingen
opstillede selvbetjeningskopimaskiner er der taget 91.650
(130.311) kopier.

Ca. 29.400 (13.500) har besøgt afdelingens hjemmesi-
de, SAMS’ netbibliotek - i alt 42.920 siden den blev
oprettet. SAMS’ netbibliotek er en samlet indgang til
informationssøgning på internettet og biblioteksbrug for
samfundsfagene.

Afdelingen har 8 adgange til internet samt netforbindel-
se til de fælles cd-rom baser fra 9 arbejdsstationer med
mulighed for udprintning.

I alt 18 hold med 445 (403) deltagere fordelt på:
8 hold med 75 brugere har fået 3-timers fagspecifik

informationssøgningskursus (HD og Erhvervssprog).
9 hold med 250 brugere har fået henholdsvis 1 times

eller 2 timers introduktion til biblioteket og informations-
søgning.

Af de nye HD-studerende har 120 brugere i 1 hold fået
en kort introduktion til biblioteket.

Leder:
Afdelingsbibliotekar Ellen Ingemann Andersen

Bibliotekarvikar Kenneth Christiansen (tiltrådt 20. marts)
Bibliotekar Hanne Danielsen
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Bibliotekar Eli Greve
Bibliotekar Bente Jørgensen
Kontorassistent Inge K. Larsen

5 medarbejdere fra andre afdelinger indgår i vagter i
Samfundsinformation med i alt 25 timer. 1 heltidsansat
medarbejder har været frikøbt til at deltage i projektet med
fagportalen Biz*i*Gate, og 2 medarbejdere deltager i
projektet User Education Community, begge projekter i
regi af DEF (Danmarks Elektroniske Forskningsbiblio-
tek).

Intern teknisk forvaltning
Varetager indkøb samt drift og vedligeholdelse af inven-
tar 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.

Leder:
Vagtmester Ove Hansen

Stedfortræder:
Biblioteksbetjent Hans E. Lange

Betjentmedhjælper Finn Laue

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.

Arbejdet med implementering af bibliotekssystemet
Horizon er fortsat i år 2000.

Bibliotekets adgang til elektroniske ressourcer (elek-
troniske tidsskrifter, databaser mv.) er vokset betydeligt i
år 2000. 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.

Leder:
Førstebibliotekar Ingelise Stæhr

Edb-assistent Steffen Bøgh (fratrådt 21. september)
IT-medarbejder, ingeniør Henrik S. Larsen

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.

Instituttjenesten katalogiserer al tilvækst til samlinger-
ne på humaniorabibliotekerne, Ergo- og Fysioterapeut-
skolen, Danmarks Grafiske Museum, Dansk Pressemuse-
um, Museet for Fotokunst og Dansk Institut for Gymna-
siepædagogik.

I 2000 blev der katalogiseret 2.158 titler, hvoraf de 342
er retroinddatering.

Afdelingen administrerer den interne hjemlånsordning
på Fællesbiblioteket, Fællesbibliotek 2 og Engelsk Cen-
terbibliotek. I 2000 har der været 9.445 udlån.

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

Overassistent Patricia Munck
Kontorassistent Birte Skovby Jensen (tiltrådt 1. septem-

ber)
Bibliotekar Anne Reich
Assistent Susanne Vandt

Musikafdelingen
Rummer bibliotekets musiklitteratur og musikalier. Afde-
lingen har til huse på Det Fynske Musikkonservatorium.
Pr. 31. december 2000 udgjorde bestanden 7.800 bøger,
29.700 noder samt 13.000 AV-materialer. Der abonneres
på 100 musiktidsskrifter.

Det samlede udlån var 13.806 bind i 2000 imod 12.735
bind i 1999.

Afdelingen har ansvaret for katalogisering og indbin-
ding af musiklitteratur, noder og AV-materialer. I 2000
systematiseredes og katalogiseredes 1.680 titler - et tal,
der fordeler sig med løbende accession 540 titler og fortsat
indlemmelse af Det Danske Jazzcenters samlinger 1.140
titler. I 1999 blev 3.316 titler behandlet. Endelig har
Musikafdelingen foretaget en registrering af Anders Mal-
lings salmebogssamling. I 2000 er 1.090 titler behandlet.

I 1999 blev Musikafdelingen involveret i DVM (Det
Virtuelle Musikbibliotek), et pilotprojekt i regi af DEF
(Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek). Afdelin-
gen er repræsenteret i såvel styregruppe (Kamma Wedin)
som redaktionsgruppe (Frank Büchmann-Møller). Arbej-
det med portalen er fortsat gennem hele år 2000.

Jazzsamlingen er blevet forøget med en række gaver,
blandt andet ca. 1.200 grammofonplader (fortrinsvis New
Orleans jazz) samt arkivalier vedrørende Dansk Jazzmu-
siker Forening (1974-1983) og Musik og Lys (1970-
1985).

Leder:
Forskningsbibliotekar Kamma Wedin

Bibliotekar Frank Büchmann-Møller (ansat af Det Fyn-
ske Musikkonservatorium)

Overassistent Ole Baunshøj
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Videncentret
Sammen med Odense Universitetshospital og det sund-
hedsvidenskabelige hovedområde ved Syddansk Univer-
sitet, Odense driver biblioteket et fælles medicinsk infor-
mations- og dokumentationscenter placeret i Klinikbyg-
ningen på sygehusområdet.

Videncentret rummer den nyeste lægevidenskabelige
litteratur i form af en præsenssamling på ca. 1.000 tids-
skrifttitler fra 1996 ff., og der stilles litteratursøgningsfa-
ciliteter til rådighed i form af blandt andet internet og
netadgang til cd-rom baser.

Videncentret ledes af en ledende bibliotekar ansat af
Odense Universitetshospital.

Medarbejdere fra Syddansk Universitetsbibliotek:
Biblioteksbetjent Lise Andersen
Bibliotekar Jane Nørgaard Jensen
Betjentmedhjælper Dorthe Sall Madsen (tiltrådt 24. fe-

bruar)
Bachelor Lone Søndberg Madsen (tiltrådt 6. juni)
Overassistent Lisa Møller

Projekter
Projektet Skillingsviser er blevet afsluttet i 2000. Projektet
startede i 1997 med støtte fra Kulturnet Danmark og er
gennemført i samarbejde med Projekt Visecenter, Syd-
dansk Universitet, Det Fynske Musikkonservatorium og
Statsbiblioteket. Omkring 500 skillingstryk er tilgængeli-
ge med tekst, billeder, noder og lyd (hvor sådan findes) på
bibliotekets webside. Desuden er der knyttet noter og
litteraturhenvisninger til de enkelte skillingstryk, ligesom
det er muligt at læse om skillingstrykkenes historie og
andre relevante emner.

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

Projektleder:
Førstebibliotekar Ingelise Stæhr

Projektmedarbejder, mag.art. Lise Lyng Falkenberg

Esbjerg
Bogbestanden i Esbjerg indeholder hovedsageligt bøger
og tidsskrifter inden for fagene erhvervsøkonomi, er-
hvervssprog, turisme, historie, politologi og offentlig for-
valtning. Fra sommeren 2001 vil der også opbygges
samlinger inden for folkesundhed.

Herudover råder biblioteket over litteratur inden for
sociologi, landbrug og fiskeri og i særdeleshed en stor og
specialiseret samling af litteratur om Østeuropa.

Biblioteket er endvidere Europæisk Dokumentations-
center med beholdning af og vejledning i dokumenter og
publikationer fra EU.

Biblioteket har 5 særsamlinger: Julius Bomholts og
Arthur Vaags bogsamlinger (registrerede i kortkartotek),

dele af Horsens Statsskoles bogsamlinger (registratur i
bogform), Asta Jepsens bogsamling (uregistreret) samt
Ladelund Landbrugsskoles bogsamling - herunder spe-
cielt statskonsulent K. Hansens samling (delvist registre-
ret på lister).

Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 128.100 bind,
387 manuskripter, 11.300 mikroformer, 260 AV-doku-
menter og 210 elektroniske dokumenter.

I 2000 var det samlede udlån 13.400 bind, heraf 1.500
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 2000 blev indkøbt og klargjort
1.822 bøger og seriepublikationer, 740 mikroformer, 149
elektroniske dokumenter. Fra samlingerne blev udskilt
220 bind.

Leder:
Campusbibliotekar Karen Daugbjerg

Bibliotekar Birgit Juul Kristensen
Bibliotekar Inge U. Kørvel
Assistent Jette Guldberg Nielsen (til Kolding 31. oktober)
Overassistent Tove Nielsen (assistent til 30. november)
Assistent Anne Reinert
Assistent Jette Rose
Bibliotekar Jørgen Salling

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 26.500 bind.
Der blev derudover abonneret på 491 tidsskrifter og 10
aviser.

I 2000 var det samlede udlån 47.500 bind mod 35.600
i 1999. Der blev udlånt 1.370 bøger til andre biblioteker.
Samtidig blev der indlånt 1.000 bøger samt skaffet 600
kopier fra andre biblioteker. Derudover blev der udleveret
167 artikler direkte til låner hentet fra forskellige fuld-
tekstdatabaser. Tidsskriftcirkulationen udgjorde i 2000
405 hefter.

Biblioteket stiller en kopimaskine til rådighed for pub-
likum. I 2000 blev der taget 77.000 kopier.

Campusbiblioteket har holdt introduktion for nye stu-
derende.

I løbet af året har biblioteket haft 44.300 besøgende.
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 2000 blev indkøbt og klargjort
2.733 nye titler.

Leder:
Campusbibliotekar Gitte Bach Markussen
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Assistent Lise Andersen
Bibliotekar Bente Devantier
Assistent Jette Guldberg Nielsen (fra Esbjerg 1. novem-

ber)
Assistent Ulla Madsen
Bibliotekar Jette Møller
Bibliotekar Lena Wiborg

Sønderborg
Bogbestanden i Sønderborg har hovedvægten på økono-
mi, 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 45.200 bind.
Der blev abonneret på 678 tidsskrifter.

I 2000 var det samlede udlån 22.400 bind, heraf 490 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 2000 blev indkøbt og klargjort 750
nye titler.

Leder:
Campusbibliotekar Ole Krogh

Lektor Zohair Diwan
Bibliotekar Anne-Marie Hybschmann
Overassistent Alice Lundgaard
Assistent Grethe Sørensen
Assistent Kirsten Thomsen
Bibliotekar Lotte Vinther

Biblioteksorientering, undervisning mv.
O. Ellegaard har løbende afholdt biblioteksintroduktion af
Scient.-, teknikum- og Laborantskole-hold.

J. Wallin har i løbet af året 4 gange vist studerende rundt
på biblioteket.

I januar har K. Keller og L. Møller afholdt undervisning
af to timers varighed for sygeplejersker på efteruddannel-
se i litteratursøgning i elektroniske databaser, Videncen-
tret, Odense Universitetshospital.

4. januar deltog K. Rønlev, G. Lillelund, R. Botnen samt
G. Bay, E. Brun, A. Jacobsen, M. Marbjerg og B. Michels
i informationsmøde om bibliotek.dk arrangeret af DBC i
Odense.

Litteratursøgningskursus afholdt af J. Wallin og K.
Keller. Arrangeret af Afdeling for forskning og lægelig
videreuddannelse, Sønderborg Sygehus, Uddannelsesla-
boratoriet, 14. januar.

Hvordan går det med den Sundhedsvidenskabelige forsk-
ning i Odense? Foredrag af J. Wallin ved møde afholdt af

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Univer-
sitet, 27. januar.

J. Schøsler deltog 28. januar i årsmødet i Dansk Selskab
for 1700-talsstudier i Kolding.

Litteratursøgning på edb - internet. Afholdt af J. Wallin
og K. Keller arrangeret af LoUiS Læring og Udvikling i
Sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt. Amtscentret for
Undervisning, Herning, 28. januar.

J. Nørgaard og L. Møller har afholdt undervisning i
litteratursøgning i elektroniske databaser af hver to timers
varighed i februar, august og september for sygeplejersker
og lignende sundhedspersonale, Videncentret, Odense
Universitetshospital.

Litteratursøgning. Dobbeltforelæsning afholdt af K.
Keller og J. Wallin som en del af forelæsningsrække i
medicinsk biokemi for 5. semester på 1. del-studiet medi-
cin. Klinikbygningen, Odense Universitetshospital, 3.
februar.

5. februar afholdt J. Wallin og K. Keller Kursus i
litteratursøgning på internettet arrangeret af Nordisk In-
stitut for Kiropraktisk og Klinisk Biomekanik som en del
af kursus i kvalitetssikring for kiropraktorer, Syddansk
Universitet, Odense.

19. februar holdt J. Schøsler på Sorbonne i Paris fore-
draget Rousseau, disciple de Locke som led i et seminar
arrangeret af L’Equipe Jean-Jacques Rousseau under det
Franske Forskningsråd (CNRS).

J. Wallin deltog 21. februar i Scientific publishing
under change, International conference arrangeret af Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Statsbiblioteket. Vic-
tor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.

Litteratursøgning afholdt af J. Wallin og K. Keller
arrangeret af Sygeplejeskolen i Ringkjøbing Amt, Ergo-
og Fysioterapeutskolen i Holstebro i samarbejde med
LoUiS Læring og Udvikling i Sundhedsvæsenet og Den
Medicinske Forskningsenhed i Ringkjøbing Amt som en
del af metodekursus i projektarbejde - udvikling og forsk-
ning inden for det sundhedsvidenskabelige område (Fra
idé til projekt) uge 9 og 14. Sygeplejeskolen i Holstebro,
2. marts.

J. Wallin deltog 3.-4. marts i kursus i personlig præsen-
tation og formidling arrangeret af Connector (Niels-An-
ker Hansen) afholdt af AstraZeneca Academy, AstraZe-
necas kursuscenter, Albertslund.

B. Nissen og D. Warberg deltog 6.-8. marts samt 5.-6.
april på sikkerhedskursus i Odense.

J. Schøsler holdt 7. marts foredraget Materialisme eller
agnosticisme? – et forsøg på en problematisering af den
franske materialismes ontologiske forudsætninger. Fore-
draget var arrangeret af Symposion, filosofisk forening
ved Center for Filosofi, Syddansk Universitet.

Litteratursøgning afholdt af K. Keller og J. Wallin ved
kursus OB-5. Arrangeret af Institut for Sygdomsforebyg-
gelse og Helsetjenesteforskning, specialeuddannelsen i
almen medicin. Syddansk Universitet, Odense, 7. marts.

Litteratursøgning afholdt af J. Wallin og B.S. Hansen,
Modul 6 (202/22) af de sundhedsvidenskabelige forsker-
kurser ved den postgraduate forskeruddannelse for Ph.D.-
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og diplomstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet ved Syddansk Universitet, Odense, 14.-15. marts.

24. marts afholdt J. Wallin og K. Keller Litteratursøg-
ning på Nettet for personalet ved Medicinsk Afdeling M,
Odense Universitetshospital.

A. Lundgaard samt G.B. Markussen og Aa. Lindahl
deltog i perioderne 27.-29. marts og 26.-27. april i Sikker-
hedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse arrangeret af Ar-
bejdstilsynet, Kolding.

6. april afholdt J. Wallin og K. Keller kursus i litteratur-
søgning ved kursus 075 arrangeret af Institut for Syg-
domsforebyggelse og Helsetjenesteforskning, speciale-
uddannelsen i almen medicin, Syddansk Universitet, Oden-
se.

J. Wallin holdt 8. april foredraget Nu er jeg jo ikke læge,
men… ved 11. AstraZeneca kongres for praktiserende
læger afholdt af AstraZeneca Academy, Kolding. Genta-
get i Ringsted 6. maj.

10.-12. april deltog C. Kjærgaard i UKSG-konference
i London.

13.-14. april deltog G. Bay, E. Brun samt G. Lillelund
og R. Botnen i fjernlånskonferencen Fremtiden er nu! –
Fjernlån i et nyt årtusinde på Hindsgavl.

Som del af kursus i medicinsk teknologivurdering ar-
rangeret af MTV-konsulenten Fyns Amt og CAST, Syd-
dansk Universitet, Odense afholdt J. Wallin og K. Keller
oplæg om Kilder og brug af medicinsk teknologivurde-
ring, Odense Universitetshospital, 26. april.

B.S. Hansen deltog 26.-28. april i doktorgradskurset
Abortpolitik og Reproduksjonsteknologi i Bergen med
foredraget Radikale foranstaltninger i de nordiske vel-
færdsstater: eugenik og sterilisation.

3. maj holdt J. Schøsler ved Center for Fransk, Syd-
dansk Universitet foredraget Oplysningens aktualitet:
menneskerettigheder og medfødte ideer.

4. maj holdt J. Wallin foredrag om Det trykte ords
betydning for lægevidenskabens udvikling ved forelæs-
ningsrække i medicinens historie for 1. del Medicin,
Syddansk Universitet, Odense, afholdt af Medicinsk Hi-
storisk Selskab på Fyn.

G. Bay deltog i kursus i anvendt pædagogik på Syd-
dansk Universitet, 8.-9. maj.

Sammen med professor H. Galberg Jacobsen ledede J.
Højgaard Jørgensen for Nordisk Ministerråd et kursus i
dansk sprog, litteratur og kultur for islandske danskstude-
rende, 22. maj-16. juni.

O. Ellegaard deltog 8.-9. juni i Dansk Fysisk Selskabs
årsmøde på Hotel Nyborg Strand.

9. juni deltog A.-M. Hybschmann i kursus på Danmarks
Biblioteksskole, København i Billedsøgning på internet.

7.-10. juni deltog F. Büchmann-Møller i Jyväskylä
Summer Jazz Conference, University of Jyväskylä, Fin-
land, hvor han holdt foredraget: The jazz collections at the
Music Department of the University Library of Southern
Denmark, Odense University Library.

14.-16. juni deltog H. Dyrbye samt G. Bay, B. Michels,
Aa. Lindahl og G. Lillelund i DFs 23. årsmøde i Køben-
havn.

Kan internettet anvendes til udvikling og gennemførel-
se af medical audits? Foredrag afholdt af J. Wallin, J.
Holm, K. Rønhof og L. Schriver ved 11. Nordiske Kon-
gres i Almen Medicin, København 13.-16. august.

13.-18. august deltog B. Michels i IFLAs 67. konferen-
ce i Jerusalem.

I september underviste O. Ellegaard i brug af ODIN og
kemiske bibliografier på Kemi-teknik uddannelsen TVA1,
Odense Teknikum.

J. Wallin deltog 8.-9. september i internetkurset Krop
og psyke afholdt af Fællesudvalget, Den Almindelige
Danske Lægeforening, Fredensborg.

11. og 20. september samt 29.-30. november deltog R.
Botnen i IT-kursus i Odense.

20. september deltog E. Brun, A. Jacobsen, M. Mar-
bjerg og B. Michels i DFs Interessekreds for Brugerunder-
visnings temadag i Nyborg vedrørende undervisnings-
kompetence.

Dobbeltforelæsning om litteratursøgning afholdt af J.
Wallin og K. Keller som en del af forelæsningsrække i
medicinsk biokemi for 5. semester på 1. del Medicin.
Klinikbygningen, Odense Universitetshospital, 28. sep-
tember.

G. Bay deltog i 4th Nordic ILL Conference i Helsinki,
30. september-3. oktober.

A.-M. Hybschmann deltog 3. oktober i kursus på Dan-
marks Biblioteksskole, København i Lov og ret på inter-
net.

4. oktober holdt J. Wallin foredrag om Bibliometrisk
undersøgelse af lægevidenskab i Odense, afholdt af Fag-
gruppen for medicinsk information i forbindelse med
provinsmødet. Victor Albeck Bygningen, Århus.

J. Schøsler underviste de franskstuderende i litteratur-
søgning 5. oktober.

6. oktober deltog J. Wallin i Lægedag 2000 arrangeret
af den Fynske Lægekredsforening, Odense Kongrescen-
ter.

9. og 11. oktober holdt J. Wallin og B.S. Hansen
litteratursøgning for modul 6 (202/23) af de sundhedsvi-
denskabelige forskerkurser ved den postgraduate forsker-
uddannelse for Ph.D.- og diplomstuderende ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Oden-
se.

Litteratursøgningskursus ved J. Wallin og K. Keller
afholdt for de studerende på den sundhedsfaglige supple-
rings- og kandidatuddannelse, Syddansk Universitet,
Odense, 13. og 23. oktober.

I perioden 23. oktober-20. november deltog L. Vinther
i aftenkursus til pc-kørekort modul 3.

A.-M. Hybschmann og S. Mogensen deltog 24. oktober
i seminaret Fungerer dit fjernlån effektivt med BTJ og
British Library (BLDSC) i København.

26. oktober samt 6. og 9. november underviste J. Schøs-
ler og E. Hellerup Madsen de filosofistuderende i littera-
tursøgning.

26. oktober underviste H. Dyrbye historiestuderende i
Esbjerg i elektroniske tidsskrifter.

Kursus i Litteratursøgning på Nettet afholdt af J. Wallin
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sammen med Kirsten Keller arrangeret af LoUiS, Læring
og Udvikling i Sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt,
Amtscentret for Undervisning, Herning, 27.-28. oktober.

1. november afholdt J. Wallin og K. Keller litteratur-
søgning arrangeret af Afdeling for forskning og lægelig
videreuddannelse, Sønderborg Sygehus, Uddannelsesla-
boratoriet.

J. Schøsler deltog 1.-3. november i seminar om Oplys-
ningstiden, Det ny 18. århundrede – mere lys!, arrangeret
af Nordisk Institut ved Københavns Universitet.

Sammen med K. Keller holdt J. Wallin 9. november og
14. december litteratursøgningskurset Teori, databaser,
søgning på internettet som en del af kurset Introduktion til
forskningsmetodologi – et kursus over 3 moduler arrange-
ret af Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsfo-
rum og Uddannelsescentret for Sundhedsvæsenet, Vejle
Amt. Odense Universitetshospital.

G. Bay, A. Jacobsen og S. Mogensen deltog 17. novem-
ber i Web of Science-kursus i København.

21.-22. november deltog G. Sørensen samt J. Jensen og
I. Susé i Introduktion om Syddansk Universitet, Syddansk
Universitet, Odense.

E.H. Madsen deltog i Polinfo-kursus 22. november.
A.-M. Hybschmann deltog 22.-23. november i kursus

om IT, pædagogik og bibliotekarens rolle på Danmarks
Biblioteksskole, København.

G. Bay og E. Brun deltog 23. november i OCLC
Seminar på DBC.

Kursus i Undervisning i litteratur-/informationssøg-
ning for sundhedspersonale ved Sygehus Fyn ved J. Wal-
lin arrangeret af Økonomi- og Planlægningsafdelingen,
Sygehus Fyn, Odense Universitetshospital, 27. november
og 4. december.

27. november underviste H. Dyrbye historiestuderende
i Odense i brug af ODIN.

Litteratursøgning afholdt som en del af specialeforbere-
dende kursus for 7. semester biomekanikstuderende af J.
Wallin 30. november.

30. november medvirkede G. Lillelund samt A. Jacob-
sen og S. Mogensen i FMDFs temadag om DEF-medar-
bejderen, København.

National Library of Medicine Classification, seminar
om brug af NLM Classification ledet af J. Wallin. Dan-
marks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Køben-
havn, 1. december.

C. Kjærgaard deltog 4.-6. december i Online 2000-
konference i London.

Litteratursøgningskursus ved J. Wallin og K. Keller
som en del af kursus i forskning, udvikling og evaluering
i 3 moduler oktober til december arrangeret af Uddannel-
sescentret for Sundhedsvæsenet, Vejle Amt. Odense Uni-
versitetshospital, 13. december.

A.-L. Børsen samt O. Christensen og A. Jacobsen
deltog 13. december i OCLC brugergruppemøde i Køben-
havn arrangeret af DBC.

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 (kasserer)
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings fjernlånsgrup-

pe: Gina Bay
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings tidsskriftinte-

ressegruppe: Connie Kjærgaard
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
Folkeuniversitetet i Odense, programrådet: Aase Lindahl
Forskningsbibliotekernes Chefkollegium: Aase Lindahl
Forskningskommissionen: Aase Lindahl
Fyns Biblioteksforening: Aase Lindahl
IT-12-udvalget: Ingelise Stæhr
Medlem af arbejdsgruppen, Den Fynske Sundhedsdata-

gruppe: Johan Wallin
Medlem af Byhistorisk Udvalg: Holger Dyrbye
Medlem af Edb-udvalget, Den Fynske Lægekredsfor-

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

kretær og kasserer)
NORDINFOs styrelse: Aase Lindahl (ordførende)
Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker:

Aase Lindahl (kasserer)
Syddansk Universitets IT-udvalg: Ingelise Stæhr
Syddansk Universitets kantineudvalg: Birgit Gram Sø-

rensen
Web-redaktør for SDUB: Ole Ellegaard

Medarbejderes publikationer
Büchmann-Møller, Frank. „JazzPar-prisen til Marilyn

Mazur“, Fyens Stiftstidende, 19. september.
Büchmann-Møller, Frank. „Forever Young. Et portræt af

50’ernes Pres“. Jazz Special 50 (2000): 52-54.
Büchmann-Møller, Frank. „Pseudonymer i jazzen“. For-

eningen af Fynske Jazzmusikere, medlemsblad 45
(2000): 5.

Büchmann-Møller, Frank. „Apropos Armstrong“. For-
eningen af Fynske Jazzmusikere, medlemsblad 45
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(2000): 19.
Ellegaard O., Schou, J. og Urbassek, H.M. „Monte Carlo

description of gas flow from laser-evaporated silver“.
Applied Physics A 69 (1999): 577-581.

Ingwersen, P., Wallin, J., Find, S., Larsen, B., Djurhuus,
J.C., Jeune, B., m.fl. Rapport fra arbejdsgruppen ved-
rørende videnskabelige publicerings- og citationsana-
lyse (Bibliometrigruppen). Forskningsministeriet, no-
vember 2000. Også publiceret på http://www.fsk.dk.
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