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KAPITEL 16

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 campusbib-
lioteker i Esbjerg, Kolding, Odense og Sønderborg.

Biblioteket har siden 1. januar 1999 arbejdet med at
samarbejde de tre forskellige biblioteker, der gennem
fusion udgør biblioteket, så biblioteket for brugerne 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 og
er nu ved at organisere strukturen i opbygning af samlin-
gerne.

De digitale samlinger i Syddansk Universitetsbibliotek
er stærkt voksende. Ved udgangen af 2001 var der fra
bibliotekets og universitetets net adgang til omkring 7.500
licensbelagte elektroniske tidsskrifter, bibliografiske da-
tabaser og referenceværker. Størstedelen af licenserne
bliver indgået sammen med andre danske forskningsbib-
lioteker inden for rammerne 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-understøttet service, herunder undervisning i informa-
tionssøgning og biblioteksbenyttelse.

I 2001 deltog biblioteket i planlægning af nyt campus-
bibliotek i Sønderborg som led i universitetets generelle
byggeplanlægning.

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 sekretariatsfunk-
tioner for overbibliotekaren. Derudover servicering i for-
bindelse med mødeaktivitet.
Kontoreleverne tilbringer 9 måneder af deres elevtid i
biblioteket, heraf 6 måneder i sekretariatet.

Assistent Dorthe Hansen
Overassistent Jannie Jensen
Kontorelev Ditte Jørgensen (uddannelsesstart 15. august)
Kontorelev Irene Susé (til administrationen 15. maj)
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, fratrådt 31. maj)

Forskningsbibliotekar, cand.mag., M.A. Mette Bruus (en-
gelsk, almen og sammenlignende sprogvidenskab)

Bibliotekar Ole Christensen (idræt)
Forskningsbibliotekar, cand.phil. Holger Dyrbye (histo-

rie, nordisk arkæologi og geografi)
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 og erhvervsøkonomi)
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, fra 1.
september ansat som gæsteprofessor (Professeur asso-
cié) ved Université de Nancy 2, Institut d’Etudes
Germaniques et Scandinaves, Frankrig)

Førstebibliotekar, ingeniør Ingelise Stæhr (datalogi)
Forskningsbibliotekar, læge Johan Wallin (medicin og

psykologi)
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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 i Odense,
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,
som er opstillet i biblioteket (historie, økonomi, sam-
fundsfag og kunstpædagogik) samt til den fælles samling
Matematisk Bibliotek. Procesansvaret for systematise-
ring og emneregistrering af bøgerne ligger i afdelingen,
der også selv deltager i arbejdet med systematisering og
emneregistrering sammen med 10 af bibliotekets fagrefe-
renter. Systematiseringsarbejdet ledes af førstebibliote-
kar Poul Hynding.

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

I finansåret 2001 anskaffede afdelingen 11.520 bind,
225 noder, 25 kortblade og 364 lydoptagelser mod 11.465
bind, 273 noder, 0 kortblade og 259 lydoptagelser i 2000.

Til de øvrige institutioner er der indkøbt 4.818 bind mod
4.966 bind i 2000.

Der er katalogiseret 10.112 nye titler mod 10.699 titler
i 2000.

Der har i årets løb desuden foregået en del forberedende
arbejde i forbindelse med projektet for retro-inddaterin-
gen af bøger fra det foreløbige kartotek (F-kartoteket).

Leder:
Afdelingsbibliotekar Bjarne Christensen

Stedfortræder:
Bibliotekar Birgitte Skov Nielsen

Overassistent Pia Clausen
Overassistent Birthe Frostgaard
Forskningsbibliotekar August Hahn
Overassistent Ingelise Hansen
Læge Ole Hjeresen
Overassistent Teresa Høising (til 15. august delt mellem

Bogafdelingen og Tidsskriftsafdelingen)
Kontorassistent Henrik Ilskov-Jensen
Overassistent Eva Jensen
Overassistent Anni Roland Kristiansen
Overassistent Anne-Marie Toft Larsen
Overassistent Hanne Larsen

Assistent Birgitte Bøgh Madsen
Overassistent Anette Nielsen
Assistent Jeanett Nielsen  (fratrådt 31. december)
Overassistent Kirsten Nørgaard
Bibliotekar Ragnhild Osterloh
Assistent Lotte Sass (fratrådt 31. juli)
Overassistent Lisbeth Schmidt
Overassistent Birgit Gram Sørensen
Assistent Klaus Top-Jensen
Bibliotekar Susanne Vandt (tiltrådt 16. august)
Bibliotekar Dorte Warberg

Tidsskriftafdelingen
Administrerer indkøb, registrering, katalogisering og ind-
binding af periodiske publikationer til, Syddansk Univer-
sitetsbibliotek, Syddansk Universitet, Matematisk Biblio-
tek, Ergo- og Fysioterapeutskolen i Odense samt Dan-
marks Grafiske Museum. Desuden foregår der et nært
samarbejde med Videncentret ved Odense Universitets-
hospital.

Pr. 31. december abonnerede biblioteket på 6.509 titler
i papir- og elektronisk udgave. De fleste nyudkomne
hæfter/bind fremlægges i 14 dage i tidsskriftlæsesalen.
Biblioteket har adgang til omkring 7.500 elektroniske
tidsskrifter via bibliotekets hjemmeside.

For andre institutioner administreredes pr. 31. decem-
ber 1.228 titler.

Der blev sendt 3.099 bind til indbinding, heraf 3.047 til
papindbinding.

Afdelingen varetager desuden tidsskriftcirkulation til
universitetet, universitetshospitalet samt andre institutio-
ner. Tidsskriftcirkulationen udgjorde i alt 35.900 hæfter.

Leder:
Afdelingsbibliotekar Elisabeth Jansen

Stedfortræder:
Bibliotekar Connie Kjærgaard

Overassistent Britta Budde
Overassistent Anne Britt Elmelund
Overassistent Teresa Høising (fra 1. august Bogafdelin-

gen)
Assistent Anette Juul Johansen
Bachelor Lone Søndberg Madsen (tiltrådt 21. september)
Overassistent Belinda Nissen
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.
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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, 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 (fratrådt 31. marts)

Overassistent Anette Nielsen (tiltrådt 1. april)
Bibliotekar Dorte Warberg (tiltrådt 1. april)

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):       2000 2001
Samlet hjemlån           426.000 bind       576.200 bind
- heraf lån til andre biblioteker      44.600 bind         57.600 bind
- heraf lån effektueret ved kopi      70.100 bind         55.000 bind
Læsesalslån 4.400 bind           4.400 bind
Indlånt fra andre biblioteker          33.400 bind        29.200 bind
Kopier, leveret til publikum        823.900  ark       580.900  ark
Benyttelse af elektroniske
tidsskriftartikler             115.300 artikl.      223.200 artikl.

Biblioteket har i beretningsåret rådet over 12 selvbetje-
ningskopimaskiner, og der er solgt kopikort, som indike-
rer en uregistreret benyttelse svarende til godt 100.000
lån.

I løbet af året har biblioteket haft omkring 330.000
besøgende.

Leder:
Stillingen vakant

Stedfortræder:
Afdelingsbibliotekar Randi Botnen

Biblioteksbetjent Annagrethe Bendtsen
Assistent Anne-Lise Børsen
Assistent Per Domdal (1. august til Videncentret)
Assistent Tove Gundersen
Betjentmedhjælper Anne Bodil Hansen (tiltrådt 19. marts)
Betjentformand Jørgen Sten Hansen
Betjentmedhjælper Kirsten Hebsgaard (tiltrådt 29. okto-

ber)
Kontorassistent Tove Hemmingsen (tiltrådt 18. juni)
Biblioteksbetjent Vivian Holm
Overassistent Hanne Jacobsen
Assistent Lissi Kromann  Jensen (fratrådt 28. februar)
Assistent Bodil Jest
Biblioteksbetjent Henning Knudsen
Overassistent Inge Kristiansen
Biblioteksbetjent Susanne F. Larsen
Overassistent Grethe Lillelund
Kontorfuldmægtig Orla Lindgaard
Biblioteksbetjent John Nissen
Betjentmedhjælper Tommy Nissen (fratrådt 1. april)
Biblioteksbetjent Hanne Veje Olsen
Assistent Birgit Rasmussen
Assistent Karna Rønlev
Biblioteksbetjent David Stein
Biblioteksbetjent Tom Bull Tordrup
Biblioteksmedhjælper Margit Hansen Westermann (fra-

trådt 1. oktober)

Desuden civile værnepligtige og studentermedhjælpere.

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 17 pc’er på Katalogsalen er
der adgang for publikum til internet samt til lokalnet for
søgning i bibliotekets bibliografiske databaser og elektro-
niske tidsskrifter.
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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
beretningsåret modtog Katalogsalen 41.931 bestillinger
på monografier til ekspedition. 29.804 kunne effektueres
i bibliotekets egne samlinger. 478 blev sendt til forslag om
anskaffelse til bogafdelingen. Resten blev forsøgt indlånt
fra andre biblioteker. I året blev der verificeret, lokaliseret
og bestilt 22.784 bøger, rapporter og tidsskriftartikler fra
andre biblioteker.

Afdelingen har desuden leveret direkte til låner 158
artikler hentet ud i fuldtekst fra internettet.

Afdelingen har leveret undervisning i litteratursøgning
på kurser af 2-3 timers varighed til 272 studerende fordelt
på 31 hold fra Engelsk/Amerikanske studier, Fransk,
Klassisk, Køn- og Kulturstudier, Litteraturvidenskab,
Nordisk, Religion, Slavisk, Spansk samt Tysk. Afdelin-
gen har herudover givet introduktion og rundvisning i
biblioteket for 76 personer fordelt på 8 rundvisninger.

På Katalogsalen blev der udleveret 158 CD-ROM bib-
liografier til publikum til benyttelse i biblioteket.

Leder:
Afdelingsbibliotekar Ellen Brun

Bibliotekar Gina Bay
Bibliotekar Ole Christensen
Bibliotekar Jens Dam (tiltrådt 1. maj)
Assistent Ulla Hansen
Bibliotekar Astrid Jacobsen
Bibliotekar Britta Keller
Bachelor Erik Hellerup Madsen
Bibliotekar Merete Marbjerg
Web-programmør Søren Mogensen

9 medarbejdere fra andre afdelinger indgår i katalogsalens
vagter, og 1 medarbejder fra en anden afdeling har delta-
get i arbejdet med bestilling af bøger, der skal indlånes fra
andre biblioteker. Desuden 1 studentermedhjælper.

Afdelingen for Samfundsinformation
Er referenceafdeling for samfundsvidenskaberne.

Ud fra strategien „Hjælp til selvhjælp“ besvarer afde-
lingen spørgsmål og giver vejledning i relevante materia-
ler  -  såvel trykte som elektroniske. Foruden reference-
samlingen til brug på stedet er 13 pc’er opstillet til brug for
publikum. Her er adgang til bibliotekets hjemmeside,
bibliotekets kataloger, lokalnet for søgning i databaser og
elektroniske tidsskrifter i abonnement samt internettet i
øvrigt.

Afdelingen er som Europæisk Dokumentationscenter
(EDC) forpligtet til at yde vejledning i materialer fra Den
Europæiske Union.

Afdelingen varetager litteraturforsyningen inden for
samfundsvidenskaberne. Dette sker i form af opslag i egne
kataloger samt verifikation, lokalisering og bestilling fra

inden- og udenlandske bibliotekskataloger af artikler og
bøger, som biblioteket ikke selv har.

Afdelingen har modtaget 22.027 bestillinger til ekspe-
dition, hvor de 7.490 er fra andre biblioteker. Efter verifi-
cering og lokalisering er der afsendt 6.437 bestillinger.
Desuden har afdelingen leveret 236 artikler fra diverse
betalingsbaser, taget 9.901 kopier samt 17 kopier fra
mikrofilm. På de tre kopimaskiner til selvbetjening er der
i perioden taget 70.010 kopier.

SAMSs netbibliotek er afdelingens indgang til interne-
tressourcer for samfundsfagene. Siderne er besøgt 20.784
gange.

Ud over publikumsbetjening og dokumentfremskaffel-
se varetages fagreferentfunktionen inden for erhvervs-
økonomi  -  det vil sige bogvalg og emneklassifikation for
det samfundsvidenskabelige område  -  af personale i
afdelingen.

Afdelingen varetager introduktion og undervisning af
brugere og bibliotekets personale. 10 hold med i alt 232
deltagere er introduceret og/eller vist rundt. 7 hold med i
alt 128 deltagere har fået fagspecifikke informationssøg-
ningskurser. 6 hold med i alt 45 ansatte på Syddansk
Universitetsbibliotek er delagtiggjort i afdelingens områ-
der.

1 medarbejder deltager i fagportalen BiziGate, 2 med-
arbejdere deltager i projektet User Education Community,
begge projekter i regi af DEF (Danmarks Elektroniske
Forskningsbibliotek).

Leder:
Afdelingsbibliotekar Ellen Ingemann Andersen  (fratrådt

31. maj)

Bibliotekar Kenneth Christiansen
Bibliotekar Hanne Danielsen
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.

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
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Stedfortræder:
Biblioteksbetjent Hans E. Lange

Betjentmedhjælper Finn Laue (fratrådt 30. september)

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 beretningsåret.

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

Ingeniør Henrik S. Larsen
Datamatiker Kenneth René Nielsen (tiltrådt 1. marts)

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 og Dansk Institut for Gymnasiepædagogik.

I året blev der katalogiseret 3.558 titler, hvoraf de 1.740
er retroinddatering i forbindelse med en total omsystema-
tisering af Center for Religions samling.

Afdelingen administrerer den interne hjemlånsordning
på Fællesbiblioteket, Fællesbibliotek 2 og Engelsk Cen-
terbibliotek. I året har der været 7.680 udlån.

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

Kontorassistent Birte Skovby Jensen
Overassistent Patricia Munck
Bibliotekar Anne Reich
Assistent Susanne Vandt (fratrådt 15. august)

Musikafdelingen
Rummer bibliotekets musiklitteratur og musikalier. Afde-
lingen har til huse på Det Fynske Musikkonservatorium.
Pr. 31.december 2001 udgjorde bestanden 7.900 bøger,
29.900 noder samt 14.000 av-materialer. Der abonneres
på cirka 100 musiktidsskrifter.

Det samlede udlån var i beretningsåret 16.224 bind
imod 13.806 bind i 2000.

Afdelingen har ansvaret for katalogisering, systemati-
sering og indbinding af musiklitteratur, noder og av-
materialer samt fortsat indlemmelse af Det Danske Jazz-
centers samlinger.

Desuden har musikafdelingen afsluttet registreringen
af Anders Mallings salmebogssamling på i alt godt 1.400
bind.

I året påbegyndtes en registrering af bibliotekets Rara-
samling. Ca. 550 titler er registreret i årets løb.

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 året.

Leder:
Forskningsbibliotekar Kamma Wedin

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

Overassistent Ole Baunshøj

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 cirka 1.000
tidsskrifttitler fra 1996 ff., og der stilles litteratursøg-
ningsfaciliteter til rådighed  -  blandt andet i form af
internet og netadgang til CD-ROM baser.

Videncentret ledes af en ledende bibliotekar ansat af
Odense Universitetshospital.

Medarbejdere fra Syddansk Universitetsbibliotek:
Biblioteksbetjent Lise Andersen
Forskningsbibliotekar Hanne Buhl (tiltrådt 24. septem-

ber)
Bibliotekar Jane Nørgaard Jensen
Bachelor Lone Søndberg Madsen (fratrådt 20. september)
Overassistent Lisa Møller

Esbjerg
Bogbestanden i Esbjerg indeholder hovedsageligt bøger
og tidsskrifter inden for fagene erhvervsøkonomi, er-
hvervssprog, turisme, historie, politologi, offentlig for-
valtning og fra efterårssemestret også folkesundhed.

Herudover råder biblioteket over litteratur inden for
sociologi, landbrug, fiskeri samt en del  litteratur om
Østeuropa.

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

Som noget særligt huser biblioteket 5 særsamlinger:
Julius Bomholts og Arthur Vaags bogsamlinger (registre-
rede i kortkartotek), dele af Horsens Statsskoles gamle
bogsamlinger (registratur i bogform), Asta Jepsens bog-
samling (uregistreret) samt Ladelund Landbrugsskoles
bogsamling  -  herunder specielt statskonsulent K. Han-
sens samling (delvist registreret på lister).

Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 130.100 bind,
387 manuskripter, 12.400 mikroformer, 269 av-doku-
menter og 347 elektroniske dokumenter.

I året var det samlede udlån 30.700 bind, heraf  1.400
bind til andre biblioteker.

Ud over vejledning af lånere og fremskaffelse af littera-
tur har personalet også indkøbt og klargjort litteraturen
inden for de fleste af campusbibliotekets fagområder.
Således voksede bibliotekets bestand enten ved køb eller
overførsel med 2.500 bøger og seriepublikationer, 1.070
mikroformer, 180 elektroniske dokumenter. Fra samlin-
gerne blev udskilt 492 bind.

Sammen med universitetets historikere arbejder biblio-
teket med jævnligt at få eksponeret værker fra de nævnte
særsamlinger i tematiske udstillinger.

Leder:
Campusbibliotekar Karen Daugbjerg

Bibliotekar Birgit Juul Kristensen
Bibliotekar Inge U. Kørvel
Overassistent Tove Nielsen
Assistent Anne Reinert
Assistent Jette Rose
Bibliotekar Jørgen Salling
Betjentmedhjælper Martin Steen

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. I 2001 indgik biblioteket i et samar-
bejde med Arkivet for Danske Samtidssagn, hvor der
arbejdes med at opbygge en materialesamling samt en
database med vandrehistorier.

Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 28.800 bind.
Der blev derudover abonneret på 494 tidsskrifter og 10
aviser.

Det samlede udlån var 81.600 bind mod 47.500 i 2000.
Der blev udlånt 2.200 bøger til andre biblioteker. Samtidig
blev der indlånt 1.700 bøger samt skaffet 500 kopier fra
andre biblioteker. Derudover blev der udleveret 178 artik-
ler direkte til låner hentet fra forskellige fuldtekstdataba-
ser. Tidsskriftcirkulationen udgjorde 2.621 hefter.

Biblioteket stiller en kopimaskine til rådighed for pub-
likum. Der blev taget 67.000 kopier.

Campusbiblioteket har holdt introduktion for nye stu-
derende.

I løbet af året har biblioteket haft 40.700 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 året blev indkøbt og klargjort
2.293 nye titler.

Leder:
Campusbibliotekar Gitte Bach Markussen

Assistent Lise Andersen
Bibliotekar Bente Devantier
Overassistent Jette Guldberg Nielsen
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 Monatsberichtender Deutschen Bundes-
bank og Annual Report fra Bank for international Settle-
ment, Basel.

Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 46.000 bind.
Der blev abonneret på 678 tidsskrifter.

Det samlede udlån var 24.500 bind, heraf 450 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 året blev indkøbt og klargjort 625
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.
L. Møller og J.N. Jensen har hver undervist 6 x 1 time i
Litterstursøgning i elektroniske databaser på hold af syge-
plejerskeelever og andet sundhedspersonale, Odense Uni-
versitetshospital.

G.B. Markussen, L. Andersen, B. Devantier, J.G. Niel-
sen, U. Madsen, J. Møller og L. Wiborg deltog i Introduk-
tion for nyansatte i Odense.

A. Jacobsen har deltaget i kursus i Undervisningskom-
petence på Danmarks Biblioteksskole, København.

G. Bay, O. Christensen, M. Marbjerg og D. Hansen
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deltog i kursus afholdt af Target Gruppen i FrontPage og
HTML i Odense.

O. Ellegaard har løbende afholdt biblioteksintrodukti-
on af Scient.-, teknikum- og Laborantskole-hold.

G. Bay deltog 10.-22. januar i NVBFs studietur til USA.
18. januar deltog L. Vinther i kurset Lov og ret på

Danmarks Biblioteksskole, København.
L. Vinther deltog 22. januar i Årsmøde med danske

tekniske biblioteker i Esbjerg.
22.-24. januar deltog E. Greve i EDC Basic Training i

Bruxelles.
I perioden februar til marts deltog K. Thomsen på

Sønderborg Handelsskole i 20 timer kursus i Word 2000.
1. februar afholdt J. Wallin dobbeltforelæsning i Litte-

ratursøgning med K. Keller som en del af forelæsnings-
række i medicinsk biokemi for 5. semester på 1. del-
studiet medicin, Klinikbygningen Odense Universitets-
hospital.

I perioden 20. februar-31. oktober deltog A.-M.
Hybschmann ved Haderslev Handelsskole i pc-kørekort-
moduler i databaser, præsentationsprogrammer, styresy-
stemer, informationsteknologi.

J. Schøsler afholdt 27. februar introduktion i biblioteks-
benyttelse for franskstuderende ved Syddansk Universi-
tet.

27.-28. februar deltog A. Jacobsen, M. Marbjerg og H.
Dyrbye i DFs internatmøde På banen eller sidelinien  -
Forskningsbibliotekerne og det virtuelle universitet i Hel-
singør

E. Greve holdt 2. marts oplæg om fagportaler på Tema-
dag for de små og mellemstore fag- og forskningsbiblio-
teker tilrettelagt i samarbejde mellem DEF-Sekretariatet
og De Små Chefers Forum.

6. marts afholdt J. Wallin dobbeltforelæsning i Littera-
tursøgning med K. Keller ved kursus OB-6 arrangeret af
Institut for Sygdomsforebyggelse og Helsetjenesteforsk-
ning, Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Syddansk
Universitet, Odense.

8. marts deltog H. Dyrbye i DFs interessekreds for
Publikumsbetjening i Bruger betjen dig selv, Nyborg.

Databaser til litteratursøgning på Videncentret, Odense
Universitetshospital afholdt af J. Wallin sammen med K.
Keller ved modul 3 af længerevarende efteruddannelse for
sygeplejersker i diabetessygepleje, Odense 8. marts.

9. marts deltog L. Vinther ved Introduktion til Derwents
patentdatabase i Odense.

J. Wallin afholdt kursus i Litteratursøgning sammen
med K. Keller arrangeret af Afdeling for forskning og
lægelig videreuddannelse, Sønderborg Sygehus, Uddan-
nelseslaboratoriet, Sønderborg Sygehus, 12. marts.

Litteratursøgning afholdt af J. Wallin og B. S. Hansen.
Modul 3 (202/24) af de sundhedsvidenskabelige forsker-
kurser ved den postgraduate forskeruddannelse for Ph.D.-
og diplomstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet ved Syddansk Universitet, 9. og 21. marts.

Kilder og brug af litteratur om MTV afholdt af J. Wallin
og K. Keller som del af kursus i medicinsk teknologivur-
dering arrangeret i samarbejde mellem MTV-konsulenten

i Fyns Amt og CAST, Syddansk Universitet og afholdt af
Konsulent- og Uddannelsesafdelingen, De Fynske Syge-
huse, Odense Universitetshospital, 20. marts.

E. Brun deltog i NVBFs studietur til London/Boston
Spa 27.-30. marts.

3. april afholdt K. Keller sammen med J. Wallin Litte-
ratursøgning som en del af specialeforberedende kursus
for kandidatoverbygningen i biomekanik 7. semester,
Syddansk Universitetsbibliotek, Odense.

Litteratursøgning  -  planlægning af søgestrategi afholdt
19. april af  J. Wallin og K. Keller som del af kursus i
evidensbaseret praksis  -  forskningsmetodologi - kvali-
tetsudvikling i 3 moduler afholdt af Konsulent- og Uddan-
nelsesafdelingen, De Fynske Sygehuse forår 2001, Oden-
se Universitetshospital.

23.-24. april deltog H. Dyrbye på Malmø Universitet i
Creating Knowledge II.

L. Vinther deltog i Introduktion til Lexis-Nexis i Oden-
se, 24. april.

27. april deltog J. Schøsler i årsmødet i Dansk Selskab
for 1700-talsstudier i Ribe.

J. Wallin har holdt foredraget Nu er jeg jo ikke læge,
men… ved 12. AstraZeneca kongres for praktiserende
læger afholdt af AstraZeneca Academy, Ringsted 23.
marts og Herning 27. april.

2. maj deltog L. Vinther, A.-M. Hybschmann, A. Lund-
gaard, G. Sørensen og G.B. Markussen i DBs kursus i
dansk og international statistik i Odense afholdt af Dan-
marks Statistik.

3. maj holdt K. Keller og J. Wallin Litteratursøgning
ved kursus 076 arrangeret af Institut for Sygdomsforebyg-
gelse og Helsetjenesteforskning, Specialeuddannelsen i
Almen Medicin, Syddansk Universitet, Odense.

3.-4. maj deltog A.-M. Hybschmann, L. Møller, A.-L.
Børsen, G. Lillelund, R. Botnen, J.N. Jensen, G. Bay, E.
Brun og M. Marbjerg i Servicebrugere, brugerservice  -
Bibliotek.dk dagen derpå, DFs fjernlånskonference på
Hindsgavl, Middelfart.

Sammen med med IT-konsulent S. Lundgren, GlaxoS-
mithKline holdt J. Wallin Litteratursøgning på internettet
afholdt af Bornholms Lægekredsforening, sponsor Glaxo
Wellcome i Rønne 17. maj.

22. maj holdt J. Wallin Litteratursøgning for kandidat-
overbygningen i biomekanik 7. semester. Syddansk Uni-
versitetsbibliotek, Odense.

22.-23. maj deltog J. Møller i Det litterære og cyber-
space  -  Ebøger, Emailshows og NetEvents på Danmarks
Biblioteksskole, København.

J.G. Nielsen har afsluttet Forvaltningshøjskolens Grund-
kursus II.

D. Hansen har afsluttet Statonom I på Forvaltningshøj-
skolen i København.

I juni deltog O. Ellegaard i Dansk fysisk selskabs
årsmøde på Hotel Nyborg Strand.

F. Büchmann-Møller holdt 6.-9. juni foredraget Pierre
Dørge & New Jungle Orchestra, A Presentation ved
Jyväskylä Jazz Summer Conference i Finland.
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S. Mogensen deltog 7. juni i PHP-kursus arrangeret af
BFs faggruppe for EDB og IT.

G. Lillelund, E. Greve og H. Dyrbye deltog 14.-15. juni
og G. Bay og A. Jacobsen 13.-15. juni i Danmarks Forsk-
ningsbiblioteks årsmøde i Kolding.

J. Wallin og P. Holt har sammen afholdt Internt seminar
om informations- og litteratursøgning til Folkesundhed i
Esbjerg for personalet ved Syddansk Universitetsbiblio-
tek, Esbjerg, 18. juni.

9.-13. august deltog H. Dyrbye i Århus i 24. Nordiske
Historikermøde.

H. Dyrbye underviste 24. august historiestuderende i
Syddansk Universitetsbiblioteks web i Odense.

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

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

4. september underviste H. Dyrbye historieforskere i
Syddansk Universitetsbiblioteks web i Esbjerg.

E. Brun, G. Bay, O. Christensen, J. Dam, U. Hansen, A.
Jacobsen, B. Keller, E.H. Madsen, M. Marbjerg og S.
Mogensen deltog 6. september i Elseviers Roadshow i
Odense.

L. Vinther deltog 9. september i Elseviers introduktion
til Science-Direct i Odense.

A.-M. Hybschmann, L. Møller, J.N. Jensen og E. Brun
deltog 11. september i Odense i DFs arrangement Ad-
gangsveje til elektroniske tidsskrifter  -  fra licens til link.

M. Marbjerg deltog i kursus på DBC i Ballerup 12.
september.

14. september deltog U. Hansen i OCLC-workshop på
DBC i Ballerup.

Sammen med B.S. Hansen holdt J. Wallin Litteratur-
søgning ved Syddansk Universitet, Odense, 17. og 19.
september for Modul 3 (202/25) af de sundhedsvidenska-
belige forskerkurser ved den postgraduate forskeruddan-
nelse for Ph.D.- og diplomstuderende ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

E. Greve deltog 21. september i DEF-statusseminar.
I Sønderborg deltog A. Lundgaard, K. Thomsen og G.

Sørensen 24. september i Kropsbevidsthed  -  bedre
balance i arbejdslivet arrangeret af CUU.

E.H. Madsen deltog i kursus i Grundlæggende Informa-
tionsteknologi modul 1-2 til pc-kørekort 24.-25. septem-
ber.

Litteratursøgning på Nettet afholdt af J. Wallin sammen
med K. Keller arrangeret af LoUiS Læring og Udvikling
i Sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt, Amtscentret for
Undervisning, Herning, 25. september.

1.-5. oktober deltog O. Ellegaard i 6. International
conference on laser ablation (COLA 01), Tsukuba (Japan)
med posterbidraget Plume expansion of a laser-induced
plasma studied with the Particle in Cell (PIC) method.

9. oktober deltog A.-M. Hybschmann og E. Brun ved

Biblioteket for Vejle By og Amt i Åbent møde om
Bibliotek.dk arrangeret af Biblioteksstyrelsen.

E.H. Madsen deltog i kursus i Word 29.-30. oktober.
J. Wallin holdt 1. november Litteratursøgning for 7.

semester biomekanikstuderende, Syddansk Universitets-
bibliotek, Odense.

Forskningen ved sundhedsvidenskab i Odense 1966-
1997  -  dobbeltforelæsning af J. Wallin og K. Keller om
bibliometrisk metodik ved Danmarks Biblioteksskole for
5. semester-studerende, København, 5. november.

7. november deltog A. Lundgaard på Danmarks Bibli-
oteksskole, København, i kurset Samarbejde på tværs.

Litteratursøgningskursus afholdt af J. Wallin og K.
Keller for de studerende på den sundhedsfaglige supple-
rings- og kandidatuddannelse, Syddansk Universitet,
Odense  9., 16. og 23. november.

H. Dyrbye underviste 7. november to hold historiestu-
derende i elektroniske ressourcer i Esbjerg.

J. Dam deltog 12. november i temadag om publikums-
maskiner arrangeret af BFs faggruppe for EDB og IT.

J. Wallin og K. Keller afholdt 15. november Sygepleje-
forskning  -  litteratursøgning for personalet ved Sygeple-
je- og Radiografskolen i Odense, Odense Universitetsho-
spital.

Sammen med K. Keller holdt J. Wallin Litteratursøg-
ning som del af det specialeforberedende kursus for 7.
semester biomekanikstuderende, Syddansk Universitets-
bibliotek, Odense, 19. november.

20. november holdt E. Greve oplæg om Biz*i*Gate på
temadagen Bibliotekar.com.

J. Wallin deltog i Lægedag 2001 arrangeret af den
Fynske Lægekredsforening på Odense Kongrescenter,
30. november.

J. Wallin deltog i konference om kliniske kvalitetsdata-
baser i Danmark, arrangeret af Sundhedsstyrelsen, Amts-
rådsforeningen, H:S og Sundhedsministeriet i Odense, 12.
december.

17.-18. december deltog E.H. Madsen i kursus i pc-
Powerpoint.

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 fjernlånsgrup-

pe: Gina Bay og Astrid Jacobsen
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings hovedbestyrel-

se: Holger Dyrbye (sekretær)
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings tidsskriftinte-

ressegruppe: Connie Kjærgaard
Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum: Jør-
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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
Faggruppen for biblioteksundervisning (BF): Gina Bay

(formand)
Folkeuniversitetet i Odense, programrådet: Aase Lindahl
Foreningen af Medarbejdere ved Danske Forskningsbib-

lioteker: Holger Dyrbye (sekretær)
Forskningsbibliotekernes Chefkollegium: Aase Lindahl
Fyns Biblioteksforening: Aase Lindahl
Gæsteforelæser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet, Syddansk Universitet: Johan Wallin
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
Medlem af redaktionsgruppen for omdisponering af DEF

Vejviseren: Eli Greve
Medlem af styregruppen for den sundhedsvidenskabelige

portal KlinInfo under DEF: Johan Wallin
Naturvidenskabeligt selskab på Fyn: Ole Ellegaard (se-

kretær og kasserer)
NORDINFOs styrelse: Aase Lindahl
Redaktionen for Biz*i*Gate: Eli Greve
Syddansk Universitets IT-udvalg: Ingelise Stæhr
Syddansk Universitets kantineudvalg: Birgit Gram Sø-

rensen
Web-redaktør for Syddansk Universitetsbibliotek: Ole

Ellegaard
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