
Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker 
 
5. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) – Antal 
Se oversigt over fordelingen på biblioteker på vedlagte regneark. 
 
6. Antallet af kopimaskiner, skannere og printere i publikumsområdet  
Se oversigt over fordelingen på biblioteker på vedlagte regneark 
 
 
7. Anvender biblioteket e-mail som varslingsordning før lånetids udløb? 

 Respondenter Procent 
Ja 20 62,5% 
Nej 12 37,5% 
I alt 32 100,0% 
 
8. Anvender biblioteket SMS som varslingsordning før lånetids udløb? 

 Respondenter Procent 
Ja 5 15,6% 
Nej 27 84,4% 
I alt 32 100,0% 
 
9. Anvender biblioteket SMS som hjemkaldelse? 

 Respondenter Procent 
Ja 5 15,6% 
Nej 27 84,4% 
I alt 32 100,0% 
 
10. Anvender biblioteket SMS som hjemkomstmeddelelse/reservationsmeddelelse? 

 Respondenter Procent 
Ja 5 15,6% 
Nej 27 84,4% 
I alt 32 100,0% 
 
11. Anvender biblioteket SMS til andre formål? 

 Respondenter Procent 
Ja 4 12,5% 
Nej 28 87,5% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. 
Almindelig kommunikation med brugerne - besvarer forespørgsler o. lign. 
Fornyelse af materialer, åbningstider 
Bestil; Afbestille; Forlænge; Forny; Åbningstider 
i forbindelse med arrangementer i Students only 
 
 
12. Deltager biblioteket i kørselsordningen? 

 Respondenter Procent 
Ja 30 93,8% 
Nej 2 6,2% 
I alt 32 100,0% 
 
13. Deltager biblioteket i "bøger til døren"? 

 Respondenter Procent 
Ja 13 41,9% 
Nej 18 58,1% 



I alt 31 100,0% 
 
14. Stilles der trådløst netværk til fri rådighed for brugerne? 

 Respondenter Procent 
Ja 29 90,6% 
Nej 3 9,4% 
I alt 32 100,0% 
 
15.Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for de sidste tre år (fokusgruppeinterview medregnes) 

 Respondenter Procent 
Ja 15 46,9% 
Nej 17 53,1% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt 
Fokusgruppeinterviews - desværre ingen links. 
Spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppe interview (ingen link) 
Studerende på Biblioteksskolen lavede en brugerundersøgelse på biblioteket som bachelor projekt 
Libqual 2008 - intet link. Brugerundersøgelse om E-kompendier i 2007 og 2009. Intet link 
Fokus på særlig brugergruppe 
Brug af bibliotekets hjemmeside: 
http://www.ucn.dk/Forside/Videncentre_og_udvikling/Biblioteket/Randi.aspx 
Tilfredshedsundersøgelse med ny 24/7-læsesal 
Brugerundersøgelse vedr. det fysiske bibliotek Usability test af search Kantineundersøgelse 
Overbygningsservice 
KUBIS brugertilfredshedsundersøgelse 2007 NB Brugerundersøgelse 2008 KUBIS 
Brugertilfredshedsundersøgelse 2010 
Undersøgelse af det fysisk-æstetiske undervisningsmiljø på DPU, herunder biblioteket.  Analyse af 
hjemmesiden 
Fokusgruppeundersøgelse 2009 i forbindelse med et blogforsøg - RUb-minds - om at skabe ideer om 
indretningen af det fysiske bibliotek. Forsøget er en case i ICE projektet om Bruger- og medarbejderdrevet 
innovation i servicesektoren. Se http://ice-
project.dk/downloads/Medarbejder%20og%20brugerdrevet%20innovation.pdf 
http://www.libqual.org/ 
KUBIS-bibliotekerne har i fællesskab gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse som en del af 
årsaftalen 
Deltaget i KUBIS' brugerundersøgelsen - bliver publiceret 
Sidste større brugertilfredshedsundersøgelse er lavet i 2006, siden er kun lavet en undersøgelse af 
tilfredshed med gebyr og hjemkaldelser 
 
16. Har biblioteket indrettet et specielt studiemiljø til de studerende? (café, lounge mm.) 

 Respondenter Procent 
Ja 21 65,6% 
Nej 11 34,4% 
I alt 32 100,0% 
 
17.Har biblioteket særlige services for forskere? (forskerservice, ophavsret, bibliometri mm.) 

 Respondenter Procent 
Ja 14 43,8% 
Nej 18 56,2% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke. 
Dedikerede kontakt- og institutbibliotekarer i en forskerservice-ordning. 
Forskerservice Ophavsret Bibliometri Forskningsregistrering E-kompendier 
Særlig lånetid - automatisk fornyelse hver måned op til et år for forskere, Kunst- og kulturhistoriske museer 
Undervisning i referenceværktøjer Tidsskriftcirkulation Vejledning i ophavsretsspørgsmål Bibliometriske 



analyser 
Stiller publiceringsplatform til rådighed servicering i forbindelse med adgang til Netarkivet servicering i 
forbindelse med studier i de nationale samlinger, som ikke er registreret. 
ViViKom (Videnscenter for Videnskabelig Kommunikation), Forskerceller på Læsesal Vest, 
Speciallæsesale, Kontorer, særligt for domicilerede forskere. 
Udover de klassiske biblioteksydelser, herunder forskningsregistrering, tilbyder DPB desuden support til: E-
læring, referencehåndtering og håndtering af tildeling af ISBN og pligtaflevering 
kurser for nye forskere & Ph.d. studerende på DTU. Spørg en bibliotekar Kursus i forskningsregistrering 
Skræddersyet rekvirerede kurser Kursus i Refworld 
-kursuspakker for forskere - Forskerskole som giver PhD et ets-point -individuel vejledning -opsøgende i 
miljøerne 
Forskningsregistrering Kurser i Refworks Bibliotekskurser for PH.D. Forskningskonferenceservice 
Danskernes Akademi 
Forskningsanalyse Forskningsintranet Forskningspublicering Find-en-forsker OpenAccess archiv 
Experts@cbs Forskerblogs 
Bibliometriske analyser, H-index-analyser, validering af LIFE-publikationer, support for 
forskningsregistrering, rådgivning vedr. bibliometri 
Bibliometri, vejledning til forskningsregistrering, fokuseret undervisning, kursus i bibliografisk software 
READ-BAR (forskningsregistreringskurser i julemåneden). Informationssøgningskursus for phd studerende.  
Almindelig vejledning i forbindelse med copyright problematikker 
 
 
18. Deltager biblioteket i forskningsregistrering for moderinstitutionen? 

 Respondenter Procent 
Ja 17 53,1% 
Nej 15 46,9% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, angiv da om det er: 

 Respondenter Procent 
Ren registrering 8 47,1% 
Andet 14 82,4% 
I alt 17 100,0% 
 
Hvis andet, anfør da hvilke 
Udgivelse af fælles årbog samt skriver artikler til foreningsblad. Stiller kilder og ekspertice tilrådighed for 
skoletjenestens website. Har afsat omkring 1½ årsværk til moderinstitutionens udstillingsvirksomhed. 
Tilbyder sammen med moderinstitutionen projektopgaver til studerende fra mange forskellige fag. 
Der valideres og posterne beriges med links og fuldtekst Research@asb 
Validerer forskningspublikationer og biblioteket er en del af drift- og udviklingsgruppe for institutionens 
samlede PURE aktiviteter 
drift og udvikling af PURE, undervisning i PURE og overvågning af indbretning 
Implementering af system til registrering. Udformning af vejledninger til registreringen. Undervisning af 
slutbrugere. Kørsel af rapporter i systemet. 
Vejledning i registrering Validering Planlægning og implementering af forskningsregistreringssystem 
Rapportgenerering ved ViViKom 
Kurser og individuel vejledning i brugen af Pure.  Validering og kvalitetssikring af det indtastede. 
Registrering Analyse BFI-aspekt 
 
19. Giver adgang biblioteket afsluttende studenteropgaver fra studerende på institutionen? 

 Respondenter Procent 
Ja 23 71,9% 
Nej 9 28,1% 
I alt 32 100,0% 
 
20. Har biblioteket servicedeklarationer? 

 Respondenter Procent 



Ja 18 56,2% 
Nej 14 43,8% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt 
http://www.dab.dk/service.asp 
Besvarelsestid spørgetjeneste (ingen link) 
http://www.dfhnet.dk/studieinformation/bibliotek_dfh/service_studerende.aspx 
http://www.dfhnet.dk/studieinformation/bibliotek_dfh/service_undervisere.aspx 
værdier, mission 
Generelt om anvendelsen af biblioteket: 
http://cvuoeresund.dk/index.php?module=Pagesetter&func=viewPub&tid=2&pid=93  reglement: 
http://cvuoeresund.dk/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&key=3.28 
Blandt andet leveringsfrister på bestilt materiale 
http://www.db.dk/dbi/about.htm 
http://ktb.ihk.dk/om-biblioteket/servicedeklaration 
På  Den Social Højskole som er lovbibliotek 
http://www.atb.dk/Om-Århus-Tekniske-Bibliotek-6947.aspx http://www.atb.dk/Om-hjemmesiden-
9105.aspx http://www.atb.dk/Lånereglement-6582.aspx 
24-timers levering fra Campus til Campus 2-timers levering på samme betjeningsted Max reaktionstid på de 
forskellige henvendelser til biblioteket KVIK-bibliotekssamarbejde 
Klare mål (http://www.kb.dk/da/kb/klare-maal/index.html) 
Lån og kopi til andre biblioteker  Servicedeklaration for dokumentlevering  Serviceydelser for bibliotekets 
brugere  http://www.dpb.dpu.dk/site.aspx?p=401 
bøger til døren 
Servicedeklaration for udlån til institutionelle lånere, interurbane lån, ILL Servicedeklaration for 
bibliotek.dk Servicedeklaration for DEF-lån direkte - "Bøger til døren" Servicedeklaration for studerende og 
forskere ved Øresundsuniversitetets svenske medlemsuniversiteter 
http://www.rub.ruc.dk/rub/service/servicedeklarationer.shtml 
http://www.syrask.dk/info/bibliotek/service/service.html 
http://www.farma.ku.dk/index.php/Servicetilbud/5559/0/ 
Til Danbib/ Bibliotek.dk Til brugerne 
 
21. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? 

 Respondenter Procent 
Ja 23 71,9% 
Nej 9 28,1% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, angiv da den procentvise målopfyldelse(anslået): 

 Respondenter Procent 
0%-20% 4 17,4% 
20%-50% 3 13,0% 
50%-70% 5 21,7% 
70%-100% 11 47,8% 
Ved ikke 0 0,0% 
I alt 23 100,0% 
 
22. Angiv den ugentlige åbningstid for det samlede biblioteksvæsen (alle betjeningssteder summeret) – antal 
timer i alt heraf: 
Se oversigt over fordelingen på biblioteker på vedlagte regneark 
 
22. Angiv den ugentlige åbningstid for det samlede biblioteksvæsen (alle betjeningssteder summeret) med faglig 
betjening: 
Se oversigt over fordelingen på biblioteker på vedlagte regneark 
 



 
 
22. Angiv den ugentlige åbningstid for det samlede biblioteksvæsen (alle betjeningssteder summeret) bemandet 
(med vagt, studenterhjælp) 
Se oversigt over fordelingen på biblioteker på vedlagte regneark 
 
22. Angiv den ugentlige åbningstid for det samlede biblioteksvæsen (alle betjeningssteder summeret) ubemandet 
Se oversigt over fordelingen på biblioteker på vedlagte regneark 
 
23. Angiv åbningstid i weekenden – Lørdag 
Se oversigt over fordelingen på biblioteker på vedlagte regneark 
 
23. Angiv åbningstid i weekenden – Søndag 
Se oversigt over fordelingen på biblioteker på vedlagte regneark 
 
24. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal (omfatter ikke brugerundervisning)  

• Musikarrangementer 
• Forfatterarrangementer 
• Teaterarrangementer 
• Filmforevisninger 
• Debatarrangementer 
• Foredrag 
• Kunstudstillinger  
• Andre arrangementer 
 

Se oversigt over fordelingen på biblioteker på vedlagte regneark 
 
 
25. Deltager biblioteket i sociale e-netværk som: 

 Respondenter Procent 
Facebook 7 21,9% 
Twitter 6 18,8% 
You Tube 5 15,6% 
Andre 0 0,0% 
Nej, biblioteket deltager ikke i sociale e-netværk 23 71,9% 
I alt 32 100,0% 
 
 
26. Har biblioteket oprettet blogs? 

 Respondenter Procent 
Ja 10 31,2% 
Nej 22 68,8% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke der har været aktive i 4. kvartal 2009 og gerne med links 
Intern videndeling 
Blogs i forbindelse med brugerundervisning:  http://Refworksbloggen.weblogs.asb.dk/  
http://propblog.weblogs.asb.dk/ 
http://blogs.ucsj.dk/bib/ 
http://ktbblog-ktbs.blogspot.com/ er nedlagt pr 31/12/2009  Nu bruges: http://blogktb.wordpress.com/ 
Netmusik Info om implementering af det fælles ALEPH, http://bibliotekssystem.wordpress.com 
Innovation eBøger Kemiblogging KUBISblog Scholar Blog 
Informations- og dokumentationscenter for fremmedsprogspædagogik  http://blogs.dpu.dk/infodok/ 
Kun lokalt for Campus 
Som led i forsøg oprettet i 2009. Reetableres forår 2010 
http://blogs.cbs.dk/cbsbibliotek/ 



 
 
27. Bidrager biblioteket aktivt til en eller flere nettjenester? (f.eks. Biblioteksvagten, Deff-portaler mm.) 

 Respondenter Procent 
Ja 15 46,9% 
Nej 17 53,1% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
Statens netbibliotek http://www.minibib.dk/F?func=file&file_name=find-b&local_base=stanet 
Biblioteketet indekserer til en fælles tidsskrift/artikel database under FIAF kaldet: FIAF Index to Film 
Periodicals Plus  http://fiaf.chadwyck.co.uk/home.do 
Biblioteksvagten Bizi!Gate (ophørt i 2009) 
Biblioteksvagten 
http://www10.tdnet.com/frames.asp 
Biblioteksvagten 
Biblioteksvagten DVM 
Biblioteksvagten Netmusik Det virtuelle musikbibliotek Lektie Online 
DEFF-portaler 
Biblioteksvagten: http://www.biblioteksvagten.dk/ 
Deltager aktivt i biblioteksvagten. AUB har 2* 2timer om ugen, hvor AUB sidder parat "online" 
Biblioteksvagten 
http://www.bizigate.dk/ 
Biblioteksvagten 
www.arkade.dk 
 
 
28. Oplyser biblioteket aktivt om nettjenester? (Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten 
markedsføres aktivt mm.) 

 Respondenter Procent 
Ja 19 59,4% 
Nej 13 40,6% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
http://www.minibib.dk/F?func=file&file_name=find-b&local_base=stanet 
www.bibliotek.dk http://fiaf.chadwyck.co.uk/home.do Danmarks Nationalfilmografi: 
http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Nationalfilmografien.aspx www.imdb.com 
Linkssamling for uddannelserne på Campus, herunder med links til nettjenester og seprerat til www.def.fdk  
http://cvuoeresund.dk/index.php?module=Pagesetter&func=viewPub&tid=2&pid=109 
Biblioteksvagten 
Adskillige henvisninger til bibliografiske baser som BHA og fuldtekstbaser som JSTOR m.m. 
via bibliotek.dmjx.dk 
http://www.ucsj.dk/content/dk/bibliotek/nyt_fra_bibliotekerne 
DEFF-net 
DEFFnet 
Biblioteksvagten DVM 
Diverse databaser Netmusik.dk Worldcat.org Danbib.dk Finfo DR Wikipedia Spørgs Statsbiblioteket 
DEFF-portaler 
http://aub.aau.dk/onlinevejledning/biblioteksvagten 
Biblioteksvagten 
http://www.cbs.dk/bibliotek/menu/spoerg_biblioteket 
http://www.syrask.dk/info/bibliotek/links/netguide_forside.html 
http://www.farma.ku.dk/index.php/Spoerg-biblioteket/319/0/ 
http://integrabib.dk/netfrb-fredersem/ 
Elektroniske ressourcer (e-tidsskrifter og databaser) andre bibliotekskataloger 



 
 
29. Har biblioteket lokale nettjenester eller e-nyhedbreve? 

 Respondenter Procent 
Ja 22 68,8% 
Nej 10 31,2% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
Nyhedsbrev (ingen link) 
Web og emails om New Acquistions 
nyhedsmail 
Nyhedsmail 
Infogalleri (på skærme)  Nyheder på bibliotekets web 
På hjemmesiden med relevante ressourcer 
http://www.db.dk/dbi/nyheder/index.htm  Månedligt udsendelse til ansatte og studerende 
Internt nyhedsbrev 
nyheder på intranet, lokale studienet 
http://www.ucsj.dk/content/dk/bibliotek/databaser 
Delvist med TOCs 
Studiesider 
SBCI Forbiblioteker HVM Nyhedsbrev 
KUBIS nyheder eRessourcer Nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen Nyhedsbrev fra Musik- og 
Teaterafdelingen Nyhedsbrev fra Orientalsk og Judaistisk Afdeling Nyhedsbrev fra Kort- og 
Billedafdelingen Nyhedsbrev fra Forskningsafdelingen 
Nyhedsbrev: http://www.dpb.dpu.dk/site.aspx?p=359  Spørg DPB: https://www.dpb.dpu.dk/site.aspx?p=271 
kun lokalt for campus 
Bla. via twitter, facebook, mailservice 
Chat og emailservice og RSS http://vrl.ruc.dk/rub/vrl_entry.asp 
http://openarchive.cbs.dk/ http://studenttheses.cbs.dk/ http://research.cbs.dk/search/publications.do 
http://experts.cbs.dk/ http://ej.lib.cbs.dk/ http://blogs.cbs.dk/cbsbibliotek/ https://conference.cbs.dk/ 
rh.cbs.dk 
http://www.farma.ku.dk/index.php?id=4300 
nyhedsmail til underviserne 
Vi udsender nyhedsbrev ca. 6 gange årligt http://aarch.dk/bibliotek/forside/nyhedsbrev/ 
 
30. Deltager biblioteket i nationale samarbejdsprojekter, herunder DEFF projekter? 

 Respondenter Procent 
Ja 22 68,8% 
Nej 10 31,2% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
Primo-konsortium, integreret søgning i samarbejde med KB, AUB og DTIC. 
Digitalisering af kulturarven under Kulturministeriet. 
Deff 
LUB, flere deff-projekter 
DEFF Programområdet Mødet med Brugeren (MmB) ved Karen Harbo.  Projektleder af MmB projektet 
”Brugerkaravanen – en guidet tur til brugerland”.  Open Access.dk netværk http://open-access.dk/ 
Arkade 
Vidensregistreringssystemet PURE til Professionshøjskolerne.  Evaluering af forsøg med digitalisret dansk 
materiae på 3 professionshøjskolr 
https://infoshare.dtv.dk/twiki/pub/NyeInstitutioner/WebHome/Rapporten_-
_Evaluering_af_forsoeg_med_digitaliseret_dansk_materiale_paa_tre_professionshoejskoler_2._juli_2009.p
df 
PURE for UC OLS for UC 



Libguide: 
http://nyeinstitutioner.deff.wikispaces.net/file/view/Libguideafrapportering_endelig__2___2_x.pdf  
Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler: 
http://nyeinstitutioner.deff.wikispaces.net/file/view/Rapporten_-
_Evaluering_af_forsoeg_med_digitaliseret_dansk_materiale_paa_tre_professionshoejskoler_2._juli_2009.p
df 
Biblioteket deltager aktivt som medlem af 2 programgrupper: Arkitektur & middleware og Nye Institutioner 
og desuden i licensgruppen LUB 
PURE projektet 
Pure - UC-Viden 
DEFF-projekter 
Nordicom DPE LektieCafe DEFF Formand Feodora 3 WCAT, projektledelse Tjenester på WAYF Bibmobil 
Lektie Online Danbib som fælleskatalog Brugerskabte data Fælles ERMS 
Utallige 
Informationskompetence - udvikling af efteruddannelse i informationskompetence for gymnasielærere og 
gymnasiebibliotekarer http://www.dpb.dpu.dk/site.aspx?p=675 
DEFF programgrupper BFI Den Danske Forskningsdatabase 
AUB deltager bl.a. i  Projekt Info-art samt "statistisk værktøj til kvalificering af bibliotekernes 
licensindkøb" 
Dansk Open Access Network Licensgruppe EZ-proxy-projekt Danbib som Fælleskatalog Databrønd 
Statistiske værktøjer Fælles ERMS WAYF-Projekt Eksplorativ søgning 
Dansk Open Access netværk;  Fælles ERMS;Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes 
licensindkøb; Danske biblioteker i Wirldcat- implementering; Biblioteksvagten; Bizigate;  Offentlig adgang 
til dansk forskning; 
PURE-samarbejde 
Licenssamarbejdet 
 
31. Deltager biblioteket i internationale samarbejdsprojekter? 

 Respondenter Procent 
Ja 11 34,4% 
Nej 21 65,6% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
Biblioteksnetværk: Statistik Bibliotek og Information i Norden 
European Film Gateway www.europeanfilmgateway.eu FIAF, The International Federation of Film 
Archives  www.fiafnet.org/ 
Medlem af European Business School Librarian Group (EBSLG) http://www.ebslg.org/   Deltager i Library 
and Learning Support Working Group (LLS WG) – et akademisk netværk i regi af European Association of 
Distance Teaching Universities (EADTU) www.eadtu.nl .   Medinitiativtager til den nye EADTU Task 
Force Virtual Libraries http://www.eadtu.nl/default.asp?hId=4&mmId=15 
http://artlibraries.net/index_en.php 
OCLC 
Planets 
TEL, EUROPEANA-CONNECT, PLANETS, LIBER Advisory Group on Possible European Digitization, 
LIBER, Security Network, e-ROMM, CERL, ISSN, ISMN, IIPC, Handbook Press Database, Early 
European Books 
Wall charts, history and European, et EU projekt. se: http://historywallcharts.eu/ 
KE EU DRIVER Deltagelse i diverse universitetsnetværk (nordiske og europæiske) Samarbejde med ETH 
Zürich 
ISO- Biblioteksstatistik Øresundsbiblioteket Etablering af Knowledge Exchange Samarbejde om User 
Statistics 
Nordic Open Access Publishing 
 
 
32. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? 

 Respondenter Procent 



Ja - det er frivilligt for de studerende om de vil tage imod tilbuddet 8 25,0% 
Ja -  dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del 
af studieordningerne 

5 15,6% 

Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del 
af studieordningerne. Aktiviteten eller dele af den planlægges og afholdes i 
tæt samarbejde med moderinstitutionens lærere 

15 46,9% 

Nej - biblioteket tilbyder ikke kurser 1 3,1% 
Andet 3 9,4% 
I alt 32 100,0% 
 
32. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? - Andet 
Besøg af hold fra relevante uddannelser 
Kurser mod betaling 
Institutionen har ikke studerende, men tilbyder biblioteksintro, samt viederegående undervisning for 
udenlandske besøgende og partnere 
Besøg af en informationsspecialist, Fagreferenters træffetid 
Refworks, introduktion for fag- og bachelorprojekter 
ikke i studieordninger endnu, men vi har undervisere der gør det obligatorisk for de studerende at deltage at 
deltage. Book en bibliotekar tilbydes også 
 
 
33. Medvirker biblioteket til udvikling af e-læring sforløb? 

 Respondenter Procent 
Ja 9 28,1% 
Nej 23 71,9% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke  
Udarbejder E-kompendier i samarbejde med miljøerne. E-kompendierne lægges ud på CampusNet - skolens 
studieplatform. Udarbejdes efter aftale med CopyDan 
Biblioteket er involveret i opstart af programmet It´s learning i undervisningen 
Intranet Fronter 
Påtager sig clearing af dokumenter for universitetets undervisere 
UB Testen Stop Plagiering! 
Fx tutorials i brug af BlackBoard 
ETCS pointgivende kursus (2 gange årligt) 
RUb deltager i et RUC-projekt om udvikling af e-læringsplatforme 
Biblioteket samarbejder med IT Learning Center på LIFE om flere kurser. Det største er Climate Change-
kurset. Derudover har biblioteket sin egen træningsside for studerende, Information Literacy Training: 
http://www.ilt.life.ku.dk/?frombanner={BACE1B82-5965-4250-9E0C-DC56F407AF55} 
 
 
34. Digitaliserer biblioteket materialer? 

 Respondenter Procent 
Ja 14 43,8% 
Nej 18 56,2% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, giv da en kort beskrivelse (formål, emneområde mv.) 
Digitaliserer sjældne skrøbelige men historisk vigtige trykte materialer 
Udvalgte og særligt efterspurgte lovforarbejder digitaliseres. Senest er det forarbejder til grundloven og 
retsplejeloven. Desuden digitaliseres udvalgsbetænkninger. 
Digitalisering af Statistisk årbog. Digitalisering af dele af værker ifm inddateringsprojekt Diverse fuldtekst 
scanning af ældre materiale 
Filmstills, filmprogrammer, avisartikler, filmplakater. Formidling på Nationalfilmografien og senere 
European Film Gateway - Europeana 
Pb-projekterne 



ja, til E-kompendier 
Bacheloropgaver Enkelte artikler i forhold til Copydan reglerne 
Kun ad hoc digitalisering 
Som nationalbibliotek med særligt ansvar for den visuelle kulturarv digitaliserer Statsbiblioteket løbende 
danske lyd- og billedoptagelser. Formålet med digitaliseringen er primært bevaring. En del efterspurgte 
materialer digitaliseres også i forbindelse med efterspørgsel, hvis rettighedsforholdene tillader det. Alle 
digitaliserede materialer kan anvendes til formidling i relevant sammenhæng. 
Til formidling af Nationalbibliotekets bøger, håndskrifter, billeder, kort, noder &c. Der er i alt digitaliseret 
152.079 værker (ultimo 2009), herunder: 16 tidsskriftstitler, 31.918 monografier, 120.102 kort og billeder. 
Europas største samling af anskuelsestavler ca. 12.000 
Digitalisering som led i artikelleverancer Digitalisering som led i opbevaring af RUC-arkivalier 
Digitalisering i forbindelse med opvaring af billede og lyd 
biblioteket har assisteret LSP (  tss. Language for special purposes) med at retrodigitalisere deres arkiv 
Afslutter i 2010 indskanning og registrering af Steen Eiler Rasmussens 12.000 dias. Projektet afsluttes med 
et symposium i efteråret.  Desuden optager Biblioteket (studentermedhjælpere) nu forelæsninger (fokus på 
store internationale forelæsninger, men stadig flere mere interne forelæsninger optages), der lagres på DVD 
og udlånes eller kan ses på Biblioteket 
 
 
35. Har biblioteket/moderinstitutionen selv en formuleret open access politik? 

 Respondenter Procent 
Ja 7 21,9% 
Nej 25 78,1% 
I alt 32 100,0% 
 
 
 
Hvis ja, angiv da link 
Tja, umiddelbart tror jeg det må være her: http://www.itst.dk/politik-og-strategi/digitaliseringsstrategien 
Ikke en decideret politik men en anbefaling af den grønne vej indenfor O.A. 
Det Kongelige Bibliotek: ja Københavns Universitet: nej 
Der er ikke et offentligt link til politikken, tilgængelig på DTUs intranet 
http://vbnredaktionen.aau.dk/openaccess/aau-openaccess 
2008 - link afventes 
http://www.cbs.dk/forskning/menu/open_access_politik 
 
 
36. Har biblioteket/moderinstitutionen taget/gjort tiltag til at publicere open access artikler? 

 Respondenter Procent 
Ja 9 28,1% 
Nej 23 71,9% 
I alt 32 100,0% 
 
Hvis ja, angiv da link 
http://www.itst.dk/politik-og-strategi/digitaliseringsstrategien 
Research@asb.dk  Det nævnte tal er både o.a. og de artikler, der er i lukket arkiv. Pure giver ikke mulighed 
for at skelne. (218)  Theses@asb (1972) 
Findes på forskernes visitkort 
Ja, via Open Journal System 
hprints & Humanities tidsskrift.dk 
http://www.dpu.dk/site.aspx?p=958  Antalet af fuldtekstdokumenter vides ikke 
For 2009 er 20% af alle videnskabelige artikler tilgængelig via orbit.dtu.dk 
http://ej.lib.cbs.dk/ 
Preprints er samlet i LIFEs forskningsbase 
http://www.forskningsbase.life.ku.dk/front.do?showPublication=true&showProject=true&hasSearched=fals
e&searchPublication=true&searchProject=true 



 
 
 
37. Havde biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr. 31.12.2009? 

 Respondenter Procent 
Ja 5 15,6% 
Nej 27 84,4% 
I alt 32 100,0% 
 
38. Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2010? 

 Respondenter Procent 
Ja 3 11,1% 
Nej 24 88,9% 
I alt 27 100,0% 
 
 
39. Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering? 

 Respondenter Procent 
Ja 1 12,5% 
Nej 7 87,5% 
I alt 8 100,0% 
 
Hvis ja, anfør da hvilke  
Tyverisikring 
 
40. Stilles til rådighed/udlånes E-boglæsere til brugeren? 

 Respondenter Procent 
Udlånes 1 3,1% 
Stilles til rådighed 0 0,0% 
Nej, der stilles/udlånes ikke e-bogslæsere 31 96,9% 
I alt 32 100,0% 
 
 
 
 
 
 


