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FORORD  
 
Slots- og Kulturstyrelsen spørger én gang om året, hvad der rører sig hos Danmarks 

forskningsbiblioteker. 

 

Undersøgelsen det såkaldte ”Biblioteksbarometer for Forskningsbiblioteker” viser, at mange 

forskningsbiblioteker har fokus på at forbedre studiemiljøet, understøtte forskningen og gøre 

de studerende bedre til informationssøgning. 

 

Eksempelvis understøtter 68 % af bibliotekerne forskerne i at registrere forskning. Over 

halvdelen af forskningsbibliotekerne rådgiver endvidere deres brugere i ophavsret, og hver 

tredje laver såkaldte bibliometriske analyser, som giver et fingerpeg om, hvilke forskere der er 

centrale inden for et givent videnskabeligt område. 

 

Næsten alle forskningsbiblioteker har fokus på at gøre deres brugere bedre til 

informationssøgning. Hele 96 % af de adspurgte forskningsbiblioteker anfører, at de hjælper 

brugerne med at opkvalificere deres søgeadfærd gennem kurser i informationssøgning.  

 

Desuden har 57 % af bibliotekerne i 2016 lavet tiltag, der skal skabe bedre rammer for de 

studerende.  

 

I alt 28 forskningsbiblioteker har medvirket i undersøgelsen, som kan læses i sin helhed 

nedenfor. Det skal bemærkes, at spørgsmål 1, 2 og 3 dækker bibliotekernes navn og 

kontaktoplysninger, hvorfor de ikke er medtaget. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen, november 2017 
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4. Anvender biblioteket varslingsordning før lånetids udløb? 

 

 

Hvis ja, hvordan? 

 

 

5. Har biblioteket udført brugerundersøgelser i 2016 (fokusgruppeinterview 
medregnes)? 

 

 

Hvis ja, angiv da hvilke og gerne med links hvis muligt 
 

 I vores udvikling af et nyt studiemiljø omkring vores nyoprettede læsesal. har vi foretaget 

gruppefokusinterviews og spørgeskemaundersøgelser, for at finde ud af, hvordan vores brugere  benytter 
læsepladserne og bibliotekets andre tilbud. 

 En undersøgelse av de nordiska medlemsinstitutionernas behov av kinesiska e-resurser 
 Biblioteket er blevet reduceret i bemanding og vi har derfor måtte justere vores strategi. Da DIIS-forskere er 

vores primære målgruppe har vi spurgt ind til deres informationsbehov via spørgeskema og 
"fokusgruppeinterview". 

 Fokusgruppeinterview af bibliotekets brugere 
 Deltaget i studietilfredshedsundersøgelse med 3 specifikke spørgsmål. 

Fokusgruppeinterviews med udvalgte grupper af studerende. 
 Tilfredshedsundersøgelse af indretningen og Brug af e-ressourcer 
 Brugerundersøgelse vedr. vores brugere på Museet i Sølvgade. 

Brugerundersøgelse vedr. vores brugere i vores Studiesal i Søborg. 
 Libqual 
 LibQual 2016 
 Delevaluering af digitaliseringsprojektet Bibliotekets Digitale Laboratorium / UCC. 

Afrapportering af væksthusprojektet Biblioteket på de sociale medier / UCC. 
Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 i Koncernadministrationen / Metropol. 

 Ikke offentliggjort på nettet. 
 LibQUAL 

www.LibQUAL.org 
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6. Kan biblioteket oplyse, hvor stor en procentdel af reserverede materialer, 
som ikke bliver afhentet af lånerne? 

 

 

 

 

7. Har biblioteket forbedret studiemiljøet for de studerende i 2016 (café, 

lounge, grupperum mm.)? 

 

 

Hvis ja, anfør da hvilke tiltag: 
 Vi har oprettet en særlig læsesal inde på Arbejdermuseet med et tilstødende inspirationsrum, hvor forskelligt 

materiale fra biblioteket præsenteres. 
 Bedre belysning, nye armaturer 
 Flere studiepladser i biblioteket. 
 Printstation 
 Nyindretning med fokus på studiemiljø. Fjernet reoler for at få plads til arbejdspladser 
 Ny biblioteksafdeling for businessuddannelserne på Hobrovej 
 Indrettet læsesal 
 Flere studiepladser 
 Vi har lavet stillezone med lænestole og hyggeområde med sofa. Desuden et nyt område med 2 

studiearbejdspladser 
 Vi har fået Nye borde/stole/bordlamper til 30 studiepladser. Nye gruppeborde til ca 6 grupper, Nye loungestole 

lamper. 
 Nyindrettet Learning Resource Center. 

Nye stole ved læsepladser på 2. sal 
 Campus Carlsberg har indrettet bibliotek i det nye Campus byggeri på Carlsberg 
 Studierum er blevet opgraderet med opgave/artikel-skrivningsbøger og nye plakater.  

 
Der er afholdt sociale arrangementer i biblioteket. 

 Indrette nye sofa og studiemiljø med højborde og alm. borde samt fladskærme til afbenyttelse af de studerende 
når de arbejder i grupper. 

 KUB datalabs, færdiggørelse. 

 Hele biblioteket i Slagelse er 24/7. 

Løbende justeringer af læsepladserne så de placeres mest optimalt i biblioteket. 
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8. Deltager biblioteket i forskningsregistrering og vidensregistrering for 
moderinstitutionen?(f.eks. PURE) 

 

 

Hvis ja, angiv da om det er: (sæt gerne flere kryds) 

 

 

Hvis ja, angiv da om det er: (sæt gerne flere kryds) - Andet, angiv da hvilke(t) 
 

 Biblioteket er systemejer på Pure, så vi laver stort set alt. Registrering, validering, presseklip, oplæring af 
forskere osv. 

 

9. Har biblioteket særlige services for forskere? (Sæt gerne flere kryds) 
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9.1. Har biblioteket særlige services for forskere? (Sæt gerne flere kryds) - 
Andet, angiv da hvilket 
 

 forskerlåner 
 Research data management, Systematic Reviews, Responsible Conduct of Research 

 

10. Modtager biblioteket afsluttede opgaver fra studerende på institutionen( fx 
specialer, masterafhandlinger, hovedopgaver)? 

 

 

11. Deltager biblioteket i de sociale medier som: (sæt gerne flere kryds) 

 

 

11.1. Deltager biblioteket i de sociale medier som: (sæt gerne flere kryds) - 
Andre, angiv gerne hvilke 
 

 LinkedIn 
 wikiemedia 
 Flickr 

 

12. Har biblioteket en chat tjeneste? 
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13. Udsender biblioteket lokale nyhedsbreve  

 

 

14. Har biblioteket deltaget i nationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber 

i 2016, herunder DEFF projekter? 

 

 

15. Har biblioteket deltaget i internationale samarbejdsprojekter eller 

partnerskaber i 2016? 

 

 

16. Har biblioteket en formuleret kompetencepolitik? (Kompetenceudvikling 

defineres her som planlagt undervisning som kan være afholdt internt eller 
eksternt, hvor underviseren kan være en ansat eller en udefra kommende 

konsulent; "brugsrelateret træning (demonstration)", såsom 
sidemandsoplæring, følordning, brugsrelateret demonstration og lignende 

uformelle træningsseancer er ikke omfattet af opgørelsen) 
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17.  Opgør biblioteket hvor mange timer der bruges på ansattes 

kompetenceudvikling? 

 

 

 

 

18. Har biblioteket opgjort hvor længe de besøgende gennemsnitligt opholdte 
sig på biblioteket i 2016? 

 

 
 

19. Har biblioteket/moderinstitutionen selv en formuleret open access politik? 

 

 

Hvis ja, angiv da link? 
 

 http://www.norden.org/en/publications/open-access 
 Under opbygning 
 http://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/wp-content/uploads/2016/04/professionshjskolernes-

hensigtserklring-om-open-acces1.pdf 
 http://danskeprofessionshøjskoler.dk/wp-content/uploads/2016/04/professionshjskolernes-hensigtserklring-om-

open-acces1.pdf 
 http://medarbejdere.au.dk/openaccess/open-access-politik/ 
 http://medarbejdere.au.dk/openaccess/ 
 http://www.cbs.dk/forskning/cbs-publikationer/open-access-paa-cbs 
 Ikke offentliggjort på nettet. 
 http://www.sdu.dk/da/forskning/forskningspublicering/open+access+fond 
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20. Har biblioteket taget initiativ til at opgøre APC(Article Processing Charge) 

betalingen til moderinstitutionen? 

 

 

Hvis ja, angiv da hvordan: 
 

 I første omgang ved at sætte en undersøgelse igang om den nuværende praksis, men med henblik på at 
udfærdige anbefalinger som del af det nationale DEFF projekt om Gylden Open Access 

 Metropol samler information om, hvorfra APC finansieres og arbejder på en central løsning i forhold til kontering, 
samt overblik over rabatter og medlemsskaber 

 Har lavet analysenummer i vort økonomisystem, så der kan trækkes data. 

 

21. Har biblioteket/moderinstitutionen taget/gjort tiltag til at publicere open 

access artikler? 

 

 

22. Digitaliserer biblioteket materialer? 

 

 

Hvis ja, giv da en kort beskrivelse (formål, emneområde mv. evt. med link til 

hjemmeside) 

 
 Biblioteket har digitaliseret en stor del af samlingen af grå litteratur, samt foretager løbende digitaliseringen af 

billedsamlingen. Dertil kommer vores kildepakker, hvor dokumenter fra arkivet er tilgængeliggjort i digital 
udgave. Se her: 
https://www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/kildepakker/ 

 Bl.a. tekst og billeder til Furnitureindex.dk og udvalg af plakater. 
 www.dst.dk/da/informationsservice/bibliotekets-samlinger 
 Billedbaser indenfor arkitektur 
 Biblioteket har digitaliseret og formidlet dansk kønshistorisk kildemateriale. 

Kvindekilder 
Tidsskrifter 1885-1920 
Dansk Kvindesamfunds styrelsesprotokoller 1871-1990 
Biblioteket har digitaliseret og formidlet trykte opslagsværker: 
Nordisk Kvindelitteraturhistorie 
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Dansk Kvindebiografisk Leksikon 
http://kvinfo.dk/ligestillingens-historie 

 vi skanner til et depot til de studerende 
 DAB har deltaget i digitaliseringsprojekter og digitaliserer løbende materiale udgivet af ministerier. 

Noget materiale findes her: http://dab.dk/sektion/find-betaenkninger 
 Arkitekturtegninger, Arkitekturmodeller og arkitekturfotografier samt diverse auktionskataloger op til 1930 og 

udstillingskataloger op til 1930 m.m. 
 Skolehistoriske emner, anuskuelsestavler, skolefotos, skolelove, fotos af skolegenstande mm. se 

skoleshistorie.au.dk 
 Årsberetninger: http://annuals.cbs.dk/ 
 Til bevaring of formidling af Nationalbibliotekets samlinger: http://www.kb.dk/da/nb/index.html 
 1) for at gøre trykte materialer tilgængelige på anden platform 

2) promovere sjældne bøger 

 

23. Bibliotekssystem – Navn 
 

 Reindex 
 Aleph 
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 Aleph 
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23.1. Bibliotekssystem - Version 
 3.00 
 521 
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 seneste 
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 seneste 
 8.8.7 
 8.8.0.SP9 
 21 
 1.6.4.13297 
 21 
 21.1.2 
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 8.8.0 
 21 
 8.8.0 
 21.1.7 
 3.5.2.0.1171 

 

24. Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: 

 

 

24.1. Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: - Hjemmesiden hostes hos 

andre 
 

 Det Administrative Bibliotek 
 DBC 
 DBC 
 Inlead 
 DBC 
 DBC 

 

24.2. Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: - Andet 
 Hjemmeside som underside till NIAS men biblioteket har en separat website Asienportal för de 

nordiska medlemsinstitutionerna för e-resurser och online-information 

 

SAMLET STATUS 

 


