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Generel service 

4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) 

Antal Respondenter Procent 

0 27 48,2% 

1 - 5 22 39,3% 

Over 5 7 12,5% 

I alt 56 100,0% 

5. Anvender biblioteket e-mail som varslingsordning før lånetids udløb? 

 Respondenter Procent 

Ja 36 64,3% 

Nej 20 35,7% 

I alt 56 100,0% 

6. Sender biblioteket automatiserede meddelelser via SMS? 

 Respondenter Procent 

Ja 8 14,3% 

Nej 48 85,7% 

I alt 56 100,0% 

7. Anvender biblioteket SMS til andre formål? 

 Respondenter Procent 

Ja 7 12,5% 

Nej 49 87,5% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. 
• Personlig betjening, forskningsmeddelelser 

• Bliver brugt i enkelte tilfælde, f.eks. for at kontakte bruger hvis e-mail ikke fungere. 
• i forbindelse med arrangementer i Students only. 
• Informationer til studerende via IVAs studienet 
• Hjemkaldelser 
• Beskeder og kommunikation 

• bogen er kommet 
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8. Har biblioteket udført brugerundersøgelser i 2011 (fokusgruppeinterview medregnes)? 

 Respondenter Procent 

Ja 14 25,0% 

Nej 42 75,0% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt 
• REFWORKS PÅ ASB BIBLIOTEK: En evaluering af bibliotekets undervisningsindsats med henblik på at forbedre 

servicen.  Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes 
referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis (Med støtte fra DEFF) Begge findes på bloggen for BS 
Biblioteker BSbibBETA http://bsbib.asb.dk/?p=991 

• Libqual 
• BVFB indgik i en fælles KUBIS-brugertilfredsundersøgelse. Rapporten er endnu ikke udgivet. 

• Brugerundersøgelse i samarbejde med KUBIS. Udsendelse pr mail. Resultat endnu ikke sammenfattet og derfor ikke 
offentligt tilgængeligt. 

• Brugertilfredshedsundersøgelse 
• 1 Interview om de studerendes brug af referencehåndteringsværktøjer 2. Undersøgelse af internationale 

studerendes studieadfærd og behov 3. UB testen 

• Kvalitative interviews med folketingsmedlemmer om bibliotekets baggrundsmateriale til lov- og beslutningsforslag 
samt forespørgsler og redegørelser 

• Vi har lavet brugerundersøgelse ift vores studerende. Ingen link. 
• 1. Brugerundersøgelse 2. "SPØRG KVINFO. En undersøgelse af referenceservicen Spørg KVINFO med henblik på at 

afdække, hvem der bruger referenceservicen, hvilke typer af spørgsmål den får, samt hvilke svar der gives". 

• Hjælpemidler og adgang til læring blandt børn og unge med ordblindhed/svære læsevanskeligheder 
http://www.nota.nu/epinion-2011  Nye medier hjælper i undervisningen http://www.nota.nu/forudsaetninger-for-
hjaelp 

• Usabilitytest af udvalgte websider 

• Undersøgelse af gymnasieelevers udbytte af introduktion til informationsøgning i forbindelse med AT-dage 
• Fokusgruppe-interview 
• brugerundersøgelse af E-bøger, for mere information kan henvendelse rettes til Niels Jørgen Blaabjerg ved Aalborg 

Universitetsbibliotek 

 

9. Tæller biblioteket brug på stedet af materialer fra åbne hylder? 

 Respondenter Procent 

Ja 11 19,6% 

Ja - som en stikprøve 3 5,4% 

Nej 37 66,1% 

Nej, men planlægger at gøre 5 8,9% 

I alt 56 100,0% 
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10. Kan biblioteket oplyse den procentdel af titler, opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet af 
lånerne? 

 Respondenter Procent 

Ja 11 19,6% 

Nej 45 80,4% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, så oplyses procenttal og opgørelsesmetode  

Fuldstændig optælling for 2011, i procent  
• 6,70 

• 19,40 

• 24,00 
• 15,00 
• 5,00 

Anslået opgørelse, i procent 
• 20,00 
• 15,00 
• 10,00 
• 10,00 
• 30,00 

• 5,00 
 

Andre funktioner/tjenester 

11. Har biblioteket forbedret studiemiljøet for de studerende de sidste tre år (café, lounge, 
grupperum mm.) 

 Respondenter Procent 

Ja 34 60,7% 

Nej 22 39,3% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke tiltag: 
• Lader studerende komme på læsesal på lukkedage uden betjening 
• Flere studiepladser, både enkeltpladser samt grupperum. Mulighed for booking af pladserne for timer og enkeltdage 

Mulighed for booking af pladser + aflåste skabe til specialestuderende for flere måneder. Indstallering af Digitale 
tavler i grupperum. Kaffe- og vandautomater 

• Faste garderobeskabe til studiepladser. Øget antal studiepladser. 
• Bibliotekets stueetage blev nyindrettet i 2011 og halvdelen af bibliotekets bøger blev ved samme lejlighed 

magasineret. Det gav plads til: - udstillingsareal - mødelokale - flere læsepladser - "stolemuseum" - flere 
søgemaskiner - café område - "biograf" 

• Grupperumsfaciliteter 
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• flere grupperum flere læspladser 
• Indretning af lounge 

• Der er indrettet nye faciliter med mulighed for gruppe arbejde og brug for storskærme samtidig med at der er 
indretet ny lounge. 

• Grupperum, cafe og lounge 
• Invitationer til uddannelsessteder til introduktioner til biblioteket, Arkiv for Dansk Design samt Plakatsamlingen 
• Reoler er fjernet for at give mere plads til arbejdspladser. Der er indrettet stillezoner og flere gruppearbejdsplaser. 
• Trådløst internet, skærme til gennemsyn af film,flere siddepladser 
• Flere grupperum, endnu en stillelæsesal 

• Forbedrede siddepladser 

• Nyindretning af studiemiljøerne, Øgning af antallet af læsepladser. 
• Indretning af et 600 m2 stort "information common" (læringscenter) Indretning cafe/lounge område Indretning af 

en "netværkscafe" ny læsesal med 70 nye individuelle pladser 

• Inført studiepladser 

• Nyindretning af læsepladser, møderum og loungefaciliteter på fællesarealer , nyindretning af "Samlingen" - pc, 
studiefaciliteter - fordybelses og rekreationszoner, indretning af grupperum og specialerum med webbaseret 
reservationssystem. 

• Ny lounge i marts 2012, ny kaffeautomat i jan 2012 - med betalingskort/sms betaling,fordobling af 
gruppearbejdsplaser til 16, 6 flere pc til brugere, nyt udstillingsområde 

• Studiegruppe på KVINFOs bibliotek. Studiegruppen læser og diskuterer nyere kønsforskning. Studiegruppen startede 
i februar 2011 og består af ca. 16 deltagere. 

• Læselænestol loungestole Specialdesignede enmandslæsepladser 
• etablering af 1 grupperum i biblioteksområdet og 1 gruppearbejdsplads i forbindelse med bogsamlingen og 

bibliotekarbordet 

• På Campus Rådmandsmarken er der bl.a. etableret flere læsesalspladser og studiezoner rundt om i biblioteket. 
Åbningstiden er udvidet. 

• Hygge/læsekrog 
• Oprettet lounge afsnit med tv og ugemagasiner; opstillet kaffe- og vandautomat; oprettet nye gruppearbejdspladser 

• Nye og bedre muligheder for gruppearbejde Moderne loungezone med sofaer og lænestole Relaxzone med gratis 
adgang til massagestol og playstation 

• Indrettet jurafagbibliotek. Indrettet 24/7-læsesal. Indrettet camfort zones med specielt henblik på internationale 
studerende. 

• nye gruppefaciliteter, loungemiljø, nye vejledningstilbud, udvidet åbningstid og tidsskrifts-alerts 
• Nyindretning af stort set alle adresser med fokus på etablering af studiepladser m.v. 
• flere studiepladser 

• stillerum fjernsyn lænestole 
• cafe / kaffestue 
• Ombygning på flere af VIA Bibliotekerne f.eks. i forbindelse med dannelse af nye fælles Campusbiblioteker (5), 

herunder forbedret studiemiljø og oprettelse af flere studiepladser, grupperum osv. 

• -oprettet læsepladser -indkøbt sofamiljøer -whiteboards -indrettet gruppearbejspladser 
•  

12. Har biblioteket særlige services for forskere? (forskerservice, ophavsret, bibliometri mm.) 

 Respondenter Procent 

Ja 33 58,9% 

Nej 23 41,1% 

I alt 56 100,0% 
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Hvis ja, anfør da hvilke. 
• Vi har forskerservice (ses på hjemmesiden). http://www.asb.dk/bibliotek/tilforskereogundervisere/ Nye forskere får 

tilsendt brev og folder om hvordan vi kan hjælpe dem. Vi har kontaktpersonordning ud til samtlige institutter. Vi 
tilbyder e-kompendier, der udarbejdes i samarbejde med underviserne. Her indberetter vi til CopyDan. Vi hjælper 
med bibliometri og publiceringsstrategi mv. 

• Biblioteket er et forskningsbibliotek - praktisk taget al service er tiltænkt og designet til forskere. 
• Biblioteket er i 2011 fuioneret med afdelingerne: forskningsadministration og kommunikation og bidrager bl.a. til 

den nye afdelings tilbud med rådgivning indenfor ophavsret og forskningsmåling. 

• forskerservice bibliometri 
• Forskerlån med automatisk fornyelse af lån op til et år 

• Udover de klassiske bibliotkesydelser, herunder forskningsregistrering, tilbyder DPB desuden  support til:  E-læring, 
referencehåndtering og  håndtering af tildeling af ISBN og pligtaflevering. 

• Bibliometri 
• Bibliometri, meget høj service i øvrigt, således at vores forskere frigøres til det de egentlig er ansat til 
• Forskningsregistrering (især publikationsoutput); ad hoc bibliometri (citationer); generel forskerservice 

• Ekstraordinære søgningninger og hjælp i forbindelse med litteratursøgning samt forskning, der finder sted på 
bibliotekets læsesal 

• Bibliometriske analyser udarbejdes især for Direktionen, men også for institutterne. Besøg hos nyansatte på eget 
kontor 

• Bibliometri, kurser for ph.d-studerende, hjælp til informationssøgning, indkøb af bøger, kort bibl. intro for nyansatte 
• Bibliometri 

• Forskerservice (tidligere ViViKom), forskerceller på Læsesal Vest, speciallæsesale, kontorer, særligt for domicilerede 
forskere. 

• Bibliometriske undersøgelser, kontaktpersonordning, ophavsret (kurser for forskere + oprydning i e-læringssystem) 
rådgivning om ophavsret 

• forskningregistrering, hjælp til søgning i databaser 
• Bibliometri (Citationsanalyser m. h-index m.m., Vejledning og rådgivning omkring PURE (forskningsregistrering i 

institutional repository), Kursus for forskere i oprettelse af Researcher-ID på Web of Science, forskerservice 
generelt, vejledning omkring ophavsret. 

• Pure-registrering - kun vejledning og validering 
• - bibintroduktionstilbud til nyanasatte forskere og ph.d studerende. - dialog/informationsovervågning af enkelte 

forskeres forskningsinteresser - informationer- dialog på institutmøder om forsker og undervisningsbiblioteksbehov 
- indkøb af forskereksemplarer af bøger 

• Fuldstændig brugerstyret service (til forskere) 
• institutbiblioteker, vejledning omkring forskningsregistrering 
• Tidsskriftservice. I Bibliotekets Nyhedsbrev, der kommer hver anden måned, kan forskere få adgang til online 

indholdsfortegnelser i videnskabelige tidsskrifter og bestille gratis tidsskriftsartikler fra KVINFOs bibliotek. 

• Personaliseret undervisning i informationssøgning og referencehåndtering 

• Generel, individuel vejledning 
• Biblibometriske opgaver - hvis dette ønskes - Forskningsregistrering Undervisning i informationssøgning 

Biblioteksorientering i forbindelse med Batchelor-Master- og PhD opgaver Orientering og indføring i "best practice" 
mht citationer og litteraturhenvisninger 

• Der foregår 2011-2012 pilotprojekt om hvordan biblioteket gennem et brugercentreret perspektiv kan skabe værdi i 
forskningsmiljøerne - institutspecifikt og individuelt. Desuden stående tilbud om undervisning i referenceværktøj, 
publiceringsstrategi, konferencearrangement og forskningsspecifik litteratursøgning. 

• Publiceringsplatform Servicering i forbindelse4 med adgang til netværk Servicering i forbindelse med studier i de 
nationale samlinger 

• bl.a ophavsret 
• Tidsskriftcirkulation Undervisning i referenceværktøjer Vejledning i ophavsretsspørgsmål Bibliometrisk analyse 

Vejledning vedr. Open Access 
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• særlige services for Ph.d-studerende 
• Særlig målrettet betjening af videnscentre 

• Søgninger & hjælp t fjernlån, RefWorks samt diverse 
• Underviser på Forskerskoler Individuel vejledning oplæg i fagmiljøer om fx. web of Science Kurser i 

Refworks/support   bibliometri 
 

13. Deltager biblioteket i forskningsregistrering og vidensregistrering for moderinstitutionen? 

 Respondenter Procent 

Ja 42 75,0% 

Nej 14 25,0% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, angiv da om det er: 

 Respondenter Procent 

Ren registrering 24 57,1% 

Registrering af primære 
forskningsdata 

2 4,8% 

Andet 16 38,1% 

I alt 42 100,0% 

Hvis andet, anfør da hvilke 
• Forstår ikke spørgsmålet i vores sammenhæng 
• Der valideres og posterne beriges med links og fuldtekst. Tidligere hjemmeside: Research@asb Nuværende 

hjemmeside: http://www.au.dk/forskning/ 

• Registrering og validering af publikationer og aktiviteter. Vejledning i PURE, hjælp til rettelse af fejl i PURE, 
superbrugerfunktion. 

• Vejledning og undervisning af forskere i brug af PURE. Vejledning af ledelse i relation til OA politik, BFI mm 
• Data fra forskerne verificeres og der undervises i hvorledes der skal indateres 
• Biblioteket validerer institutternes/forskernes egne registreringer i CURIS (Kbhs Universitets forskningsbase) 
• validering af registrering af forskningspublikation og aktiviteter 

• Rapportgenerering ved Forskerservice. 
• Validering af data samt vejledning i korrekt forskningsregistrering 
• Deltager i validering i samarbejde med en forskningsassistent 
• Validatorfunktion af alt indberettet 
• overordnet lokalt administratoransvar oplysning undervisning vejledning udvikling 
• Herunder vejledning, workshops og metadataredaktion 

• Vejledning i registrering og upload af tekstfil. Validering. Planlægning og implementering af 
forskningsregeistreringssystem 

• UC VIden 
• som redaktører af VIP'ers inddateringer i UC Viden 
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14. Giver biblioteket adgang til afsluttede opgaver fra studerende på institutionen (fx specialer, 
masterafhandlinger, hovedopgaver)? 

 Respondenter Procent 

Ja 28 50,0% 

Ja - også i elektronisk form 21 37,5% 

Nej 16 28,6% 

I alt 
 

56 100,0% 

15. Har biblioteket servicedeklarationer? 

 Respondenter Procent 

Ja 21 37,5% 

Nej 35 62,5% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt 
• http://www.kunstbib.dk/om_bib/mission.html 

• Lån og kopi til andre biblioteker  Servicedeklaration for dokumentlevering  Serviceydelser for bibliotekets brugere 
• http://dab.dk/service 
• http://www.farma.ku.dk/index.php/Servicetilbud/5559/0/ 

• • Fremskaffelse af ønskede materialer til brug for undervisningen skal være hurtig og effektiv • Tæt 
samarbejde og fælles planlægning med konservatoriets øvrige afdelinger • Lånere skal have kyndig 
vejledning og hjælp til at finde svar på forespørgsler • Personalet skal hjælpe brugerne til at erhverve 
kompetencer til selv at søge information og bruge biblioteket og det øvrige bibliotekssystem •
 Biblioteket skal være velforsynet med relevante og opdateret materialer af høj kvalitet • Brugerne 
skal opleve en høj grad af servicemindedhed samt biblioteks- og musikfaglig viden hos personalet •
 Låneforespørgsler til og fra andre biblioteker ekspederes via den statslige kørselsordning 2. gange om 
ugen • Andre henvendelser besvares inden for 5 hverdage • Åbningstid: man. -tor. 10:00-16:00, fre. 
10:00-15:00. Lukket mellem jul og nytår, ugen op til påske, 6 uger i sommerferien samt fredagen efter Kristi 
Himmelsfartsdag 

• Klare mål (http://www.kb.dk/da/kb/klare-maal/index.html) 

• Biblioteket har indgået Service Level Agreements med de 4 institutter, som biblioteket betjener 
• Pjece om biblioteket Nyheder på intranet 
• www.fbib.dk - se reglement 
• http://geo.wikidot.com/how-to-use-the-earth-sciences-library samt via danbib 

• http://www.iva.dk/iva-biblioteket/omivabiblioteket/ 
• Se Bibliotekets servicedeklerationer her: http://forside.kvinfo.dk/biblioteket/Om_biblioteket 

• Servicedeklaration til biblioteksservice http://www.ktb.ihk.dk/om-biblioteket/servicedeklaration 
• Servicedeklaration og Erhvervs-service 
• https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/servicedeklaration 
• http://rub.ruc.dk/om-biblioteket/servicedeklaration/ 

• 24-timers levering fra Campus til Campus. Max 2 timers levering på samme betjeningssted. Max reaktionstid på 
forskellige henvendelser til biblioteket. KVIK-bibliotekssamarbejde. 
http://www.sdu.dk/Bibliotek/Biblioteket_tilbyder/24-timers+levering 
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• http://www.ucl.dk/content/dk/servicemenu/bibliotek/laneregler/servicedeklaration 
• Institutionelle lånere: 

http://www.ucn.dk/Forside/Videncentre_og_udvikling/Biblioteket/Om_biblioteket/Servicedeklaration_-
_institutionelle_lånere.aspx Personlige eksterne lånere: 
http://www.ucn.dk/Forside/Videncentre_og_udvikling/Biblioteket/Om_biblioteket/Servicedeklaration_-
_personlige_eksterne_lånere.aspx 

• https://biblioteket.ucsj.dk/site/da/page/bibliotekets-servicedeklaration 

• http://www.viauc.dk/bibliotekerne/ombibliotekerne/Sider/fakta.aspx 
 

16. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? 

 Respondenter Procent 

Ja 38 67,9% 

Nej 18 32,1% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, angiv da den procentvise målopfyldelse (anslået):  

 Respondenter Procent 

0%-20% 4 10,5% 

20%-50% 7 18,4% 

50%-70% 5 13,2% 

70%-100% 18 47,4% 

Ved ikke 4 10,5% 

I alt 38 100,0% 

17. Samarbejder biblioteket med andre biblioteker i lokalområdet: 

 Skolebiblioteker 

 Respondenter Procent 

Ja 6 10,7% 

Nej 50 89,3% 

I alt 56 100,0% 

 

Gymnasiebiblioteker 

 Respondenter Procent 

Ja 9 16,1% 

Nej 47 83,9% 

I alt 56 100,0% 
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Folkebiblioteker 

 Respondenter Procent 

Ja 20 35,7% 

Nej 36 64,3% 

I alt 56 100,0% 

Andre biblioteker 

 Respondenter Procent 

Ja 40 71,4% 

Nej 16 28,6% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, beskriv da hvordan 
• Ved udlån af materialer og rundvisninger 

• Deltager i Biblioteksnetværk i Region Midtjylland 
• udlån/udveksling af materialer, samordning af politiske problemstillinger, kulturelt samarbejde, henvisning af lånere 

mv. 

• Fælles udviklingsprojekter Brugerarrangementer Udveksling af materialer over landegrænser på nordisk og 
internationalt plan 

• Skole- og gymnasie biblioteker er involveret i Lektier Online Folkebibliotker, indgår i en lang rækker samarbejder  
Andre via Netværk og enkeltprojekter 

 

Arrangementer 

18. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal (omfatter ikke brugerundervisning. Hvis ingen, 
angiv tallet 0)  

Musikarrangementer 
MUSIKARRANGEMENTER Respondenter Procent 

0  51 91,1% 

1 – 5  3 5,4% 

Over 5 2 3,6% 

I alt 56 100% 

Forfatterarrangementer 
FORFATTERARRANGEMENTER Respondenter Procent 

0  49 87,5% 

1 – 5  5 8,9% 

Over 5 2 3,6% 

I alt 56 100% 
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Teaterarrangementer 
FORFATTERARRANGEMENTER Respondenter Procent 

0  53 94,6% 

1 – 5  3 5,4% 

I alt 56 100% 

Filmforevisninger 
FILMFOREVISNINGER Respondenter Procent 

0  53 94,6% 

1 – 5  3 5,4% 

I alt 56 100% 

Debatarrangementer 
DEBATARRANGEMENTER Respondenter Procent 

0  49 87,5% 

1 – 5  2 3,6% 

Over 5 5 8,9% 

I alt 56 100% 

Foredrag 
FOREDRAG Respondenter Procent 

0  45 80,4% 

1 – 5  7 12,5% 

Over 5 4 7,1% 

I alt 56 100% 

Kunstudstillinger 
KUNSTUDSTILLINGER Respondenter Procent 

0  40 71,4% 

1 – 5  8 14,3% 

Over 5 8 14,3% 

I alt 56 100% 

Andre arrangementer 
ANDRE ARRANGEMENTER Respondenter Procent 

0  36 64,3% 

1 – 5  14 25% 

Over 5 6 10,7% 

I alt 56 100% 

 

19. Hvor mange af ovenstående arrangementer kan beskrives som et virtuelt arrangement (dvs.: et 
arrangement i et elektronisk format, specielt udviklet til at blive benyttet via Internettet) 

• 4,00 
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• 0,00 
• 0,00 

• 0,00 
• 0,00 

Angiv hvilke: 
• Det fx. forfatterarrangementer såsom International Forfatterscene, der optages og efterfølgende tilgængeliggøres 

over nettet. Forfatterarrangementer er ikke talt særskilt ovenfor, men indgår i "Foredrag" 

 

Nettjenester 

20. Deltager biblioteket i sociale e-netværk som:  

 Respondenter Procent 

Facebook 21 37,5% 

Twitter 4 7,1% 

YouTube 6 10,7% 

Andre 6 10,7% 

Nej, biblioteket deltager ikke i 
sociale e-netværk 

34 60,7% 

I alt 56 100,0% 

Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links 
• Blog i forbindelse med brugerundervisning: http://refworksbloggen.weblogs.asb.dk/ 

• blog: http://buechereitondern.wordpress.com/ 
• KTBs blog http://blogktb.wordpress.com/ 

• http://musikmuseet-nu.natmus.dk 
• blogs 
• Facebook, men meget begrænset omfang 
• flickr 

21. Bidrager biblioteket aktivt til en eller flere nettjenester? (f.eks. Biblioteksvagten mm.)  

 Respondenter Procent 

Ja 21 37,5% 

Nej 35 62,5% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
• Biblioteksvagten finde på  http://www.asb.dk/bibliotek/hvorsoegerjeginformation/spoergbiblioteket/ 

• Arkade www.arkade.dk 
• Biblioteksvagten 
• http://www.biblioteksvagten.dk/ http://www.arkade.dk/ 

• Biblioteksvagten: http://www.biblioteksvagten.dk/ 
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• Via DTU's intranet 
• Arkade: http://www.arkade.dk/ 

• Vi indekserer tidsskriftsartikler til FIAF international periodical database (filmdatabase) 
• DEFF-portaler 

• www.folketinget.dk: Folketingets Oplysning Medlemsbiografier Baggrundsmateriale til lov- og beslutningsforslag og 
forespørgsler og redegørelser 

• Biblioteksvagten 
• SPØRG KVINFO, se http://kvinfo.dk/side/315/spoerg/ 
• Biblioteksvagten 

• bibliotek.dk 

• Biblioteksvagten 
• Palles Gavebod 
• Biblioteksvagten 
• BibZoom.dk Lektier Online Biblioteksvagten 
• Biblioteksvagten. DVM 

• Biblioteksvagten (Campus Horsens) 
• Biblioteksvagten Chat med brugere 

22. Oplyser biblioteket aktivt om nettjenester? (Her menes om der linkes fra hjemmeside, om 
tjenesten markedsføres aktivt mm.)  

 Respondenter Procent 

Ja 24 42,9% 

Nej 32 57,1% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
• Links fra hjemmeside og samarbejdspartnere 
• Vi linker til Scribo, Swim, UB-testen, Studie-metroen, Referer korrekt, Akademisk skrivecenters Sprogcenters 

Sprogtest på Nettet, Stop plagiat nu og Kvalitetsvurdering af websider/IVA på 
http://www.asb.dk/bibliotek/tilstuderende/naarduskriveropgaveafhandling/ E-læring og Jura på siden: Ophavsret - 
hvad må jeg? http://www.asb.dk/bibliotek/tilstuderende/ophavsrethvadmaajeg/ 

• Spørgbiblioteket 

• http://www.oxfordartonline.com https://www.kulturarv.dk http://library.getty.edu 
http://search.ebscohost.com/webauth/login.aspx http://bibliotek.dk/ http://www.artlibraries.net/index_en.php 
http://www10.tdnet.com/frames.asp http://www.arkade.dk/ http://www.arthistoricum.net/ 

• Via DTU's intranet 
• Filmstriben, Skoda, Textanalyse.dk, biblioteksvagten, ereolen, netlydbog, bibliotek.dk, 
• http://www.designmuseum.dk/information/links 

• bibliotek.dk, imdb.com, m.m. 
• bibliotek.dk Det Virtuelle Musikbibliotek 
• DEFF-portaler  bibliotek.dk  The European Library  Europeana  Early European Books  digitalbevaring.dk  mange 

fagbibliografier(listet på: www.kb.dk/da/nb/materialer/e-ressourcer/fagbibl.html og www.kb.dk/da/materialer/e-
ressourcer/databaser/) 

• Book en bibliotekar http://samfundsvidenskab.au.dk/services/biblioteket/kurser/book-en-bibliotekar/ Studiemetro 
http://studiemetro.au.dk/ Scribo http://www.scribo.dk/ http://www.facebook.com/pages/Arhus-Denmark/Det-
Samfundsvidenskabelige-Fakultetsbibliotek-Aarhus-Universitet/134531199894321?ref=search 
http://twitter.com/SAMbibAU RSS feed http://www.samfundsvidenskab.au.dk/index.php?id=5066&type=100 
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• Ritzau Infomedia PressDisplay  OECDiLibrary Swetswise Karnov Filmstriben Gyldendals Røde Ordbøger Bibliotek.dk  
Hertil kommer KB og Primo central via Primo søgegrænseflade Samt linksamlinger til leksika, søgemaskiner, 
emneafgrænsede netressourcer, værktøjer m.v. 

• Alt relevant mht e-ressourcer 
• Fra bibliotekets hjemmeside/forside http://www.kasb.dk/dk 
• Biblioteksvagten 
• Litteratursiden.dk 

• Binko  http://www.binko.sdu.dk/ UB-testen  http://www.ubtesten.dk/ VIKO  http://www.ntnu.no/viko/ 

• BibZoom.dk 
• Biblioteksvagten  http://www.sdu.dk/Bibliotek/Biblioteket_tilbyder/Biblioteksvagten DVM  http://dvm.nu/ BibZoom  

http://www.bibzoom.dk/ 

• http://www.ucl.dk/content/dk/servicemenu/bibliotek/databaser_links_-_alfabetisk_liste 
• Scribo Studiemetro Refworks Stop Plagiat Nu UB teste Danskernes akademi Filmstriben 
• www.aub.aau.dk 

23. Har biblioteket lokale nettjenester eller e-nyhedsbreve? 

 Respondenter Procent 

Ja 26 46,4% 

Nej 30 53,6% 

I alt 56 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
• Interne til medarbejderer i institutionen 

• I samarbejde med moderinstitutionen 
• Infogalleri (på skærme) Nyheder på bibliotekets web og nyheder i CampusNet (communication tool for ASB) 

Nyheder i Business and Social Science (BSS/AU) nyhedsbrev på web'en 

• Biblioteket udsender månedligt et nyhedsbrev http://aarch.dk/bibliotek/forside/nyhedsbrev/ 
• Spørg DPB: http://www.dpb.dpu.dk/service/kontaktogbestil/spoergbiblioteket/ Samt nyheder lokalt for DPU 
• Via DTU's intranet 
• Tilvækstlister, og almindelig info via institutionens intranet 
• http://www.designmuseum.dk/information/nyhedsbrev 

• http://dab.dk/tekster/nyhedsbrev/velkommen-til-nyhedsbrevet 

• En internetvejviser Mulighed for at stille spørgsmål via nettet Nyheder på hjemmeside 
• 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 fra Kulturperler  Kulturnyhedsbrev 

• Nyhedslister Nyheder på intranet Abonnementsmuligheder via primosøgegrænsefladen 

• http://geo.wikidot.com/nyhedsbrev-august-2010 (ikke udkommet i 2011 pga. omstrukturering og flytning af 
hjemmeside) 

• Nyhedsbrevet "Nyt fra KVINFOs bibliotek": http://forside.kvinfo.dk/biblioteket/Om_biblioteket/Nyhedsbrev 
Referenceservicen "Spørg KVINFO": http://kvinfo.dk/side/315/spoerg/ 

• nyheder m.a. annonceres på  http://www.ktb.ihk.dk/ 
• Musikmuseets nyhedsbrev 

• Halvårligt nyhedsbrev til medarbejdere på de fag vi betjener 
• Nota Nyt Nyhedsbrev for børn og unge Nyhedsbrev for undervisere Radio Nota http://www.nota.nu/nota-laeseklub-

praesenterer 

• PHBibliotekets Emneguides  https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/emneguides Metropol Biblioteket har 
ansvaret for en intern service, hvor man udsender en ugentlig email med links til udvalgte nyhedsilder 
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• Chat service - http://rub.ruc.dk/spoerg-biblioteket/chat/ Email service - http://rub.ruc.dk/spoerg-biblioteket/email/ 
book en bibliotekar - http://rub.ruc.dk/spoerg-biblioteket/bookenbibliotekar/ 

• Forbiblioteker HVM Nyhedsbrev SBCI Mailingliste 

• Fagsider  http://www.sdu.dk/Bibliotek/Fag Studiesider   http://www.sdu.dk/Bibliotek/Studiesider Til internationale 
studerende  http://www.sdu.dk/Bibliotek/Internationale+studerende Til gymnasier   
http://www.sdu.dk/Bibliotek/Gymnasier 

• book en bibliotekar 
• E-nyhedsbreve på flere af VIA Bibliotekerne 

• Nyhedsbreve på intranet 
• rss-feed 

 

Projekter/aktiviteter 

24. Har biblioteket deltaget i nationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2011, herunder 
DEFF projekter? 

 Respondenter Procent 

Ja 25 45,5% 

Nej 30 54,5% 

I alt 55 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
• Sammen med moderinstitutionen kulturelle arrangementer 
• Deffs Programgruppe B. Services til studerende. Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og 

udvikling.Formand Karen Harbo ASB Bibliotek. Licensgruppen LUF - Licensgruppen for Universiteter og 
Forskningsinstitutioner - består af repræsentanter fra universiteterne og forskningsinstitutionerne med interesse for 
licenser til elektroniske ressourcer. Formand Anna Mette Morthorst ASB Bibliotek. Programgruppe C. Services til 
forskere. Sammensætningen af programgruppe C. Kompetencer og tjenester til støtte for forskning og udvikling. Her 
deltager Lone Jensen og Anna Mette Morthorst ASB Bibliotek. Programgruppe D: Erhvervsfremme & Innovation v. 
Tove Bang 

• xx 
• Deltager i DEFF samarbejdet - ved ikke om det tæller? 
• Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? og Digitale søgestrenge og praksisfællesskaber 

• Diverse DEFF projekter Den nationale forskningsdatabase 

• Dansk Infrastruktur for Persistente Identifiers' (PID). 
• Utallige. 
• Infoart Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Stop plagiat UBtesten (videreudvikling) 
• MiniBib - samarbejde om bibliotekssystem 
• pay per view i programgruppe A 

• Nye institutioner Arkitekturgruppen  Licensgruppen LUB DEFF erhvervsfremmeprojekt 

• via KUBIS 
• http://www.nota.nu/digital-viden-til-unge-ordblinde 
• UC Viden Limeguild-konference for medarbejdere Licensindkøbsfællesskab gennem DEFF-Licensgruppen LUB 

Licensgruppen for uddannelsesbiblioteker Styregruppen for Licenser 

• Regionslicenssamarbejdet 
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• DEFF - RUb har formandsskab for programgruppe C: services for forskere. Deltager desuden i DEFF licensgruppe, 
Statistiske værktøjer (STOLA), Dansk Open Access netværk, Videopublicering og  Forundersøgelse af mobile 
applikationer 

• DEFF Formand Skanning af bøger Lektier Online Danbib som fælleskatalog Brugerskabte data Newcomers The Well 
Conference Stick out reach out E kopi 2 Videopublicering Persistente identifikatorer Konference om brugerspor 
Værtsskab Newcomers -samarbejde på tværs Forvaltning af forskningsdata Dokumentlevering Forundersøgelse af 
mobile applikationer 

• DEFF-projekter 
• Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing : formidlingsplatform 

(http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fra-samlingsopbygning-til-differentieret-videnpushing-
formidlingsplatform-til-professionsudd  Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen på 
professionshøjskolerne (http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fremtidens-uddannelser-og-biblioteker-
spiller-sammen-i-professionshojskolerne) 

• Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing: formidlingsplatform til professionsuddannelserne.  
http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fra-samlingsopbygning-til-differentieret-videnpushing-
formidlingsplatform-til-professionsudd 

• Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne 
• DEFF projekt MMB "Projektet SMUC Viden (Sociale Medier i UC Viden)" DEFF projekt MMB 

"Professionshøjskolebibliotekerne og øget kvalificeret brug og formidling af e-ressourcer (danske fagbøger)" DEFF 
projekt MMB "Det gode studiemiljø" 

• Redaktion af UB-testen http://studiemetro.au.dk/studiemetro/ 
• DEFF-projekt "Infor-art" DEFF-projekt "dinevennerveddet.dk" 

 

25. Har biblioteket deltaget i internationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2011? 

 Respondenter Procent 

Ja 20 36,4% 

Nej 35 63,6% 

I alt 55 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/help/user_support 
• Sammen med moderinstitutionen kulturelle arrangementer 
• EADTU. http://wwweadtu.eu/ Library and Learning Support Working Group (LSS WG) Repr. v. Karen Harbo EBSLG 

European Business School Librarian Group. Northern, Asian and European Groups. Repr. v. Tove Bang 
• Knowledge exchange 
• http://www.arlisnorden.org/ http://artlibraries.net/index_en.php 

• Wall charts, history and European, et EU projekt. se:  http://historywallcharts.eu/ 
• Samarbejde med ETH Zürich of TUD Delft KE (Knowledge Exchange) 
• - EADI / www.eadi.org - Einiras / www.einiras.org - Huridocs ECCHRD / 

http://www2.law.uu.nl/english/sim/library/ecchrd/ecchrd.html - herunder datasamarbejde / http://dl380-
47.gbv.de:1057/?language=eng 

• europeanfilmgateway.eu 

• F.x.: 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. 

• The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) 
• Nordiske forsvarsbiblioteker 
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• Ansvarlig for en NAPLE database vedrørende nye biblioteksbyggerier.  www.librarybuildings.info/ 
• NING netværket, netværk for informations- og dokumentationscentre for kønsforskning i de nordiske lande.  EIGE, 

European Institute for Gender Equality, se: http://www.eige.europa.eu/ Fragen, Database med centrale feministiske 
tekster, se: http://www.fragen.nu/aletta/fragen/ 

• arrangør af International Partnerweek på KTB/IHK https://www.ucviden.dk/portal/da/activities/international-
partner-week-library-international-partner-week(d9a96b5e-7a78-429b-aa6c-3b3378edbbee).html 

• IFLA DAISY TIGAR 
• DEFF - Knowledge Exchange Dansk Standard/ISO - RUb har formandsskab i S-24 U8 om international 

biblioteksstatistik mv. 

• LARM PLANETS  SCAPE 
• OCLC 
• Information management for knowledge creation 

 

Undervisning 

26. 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 

14 25,5% 

Ja - dele af tilbuddet er 
obligatorisk for nogle 
studerende og indgår som del 
af studieordningerne 

4 7,3% 

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 

18 32,7% 

Ja - der tilbydes også kurser 
målrettet undervisere 

7 12,7% 

Nej - biblioteket tilbyder ikke 
kurser 

4 7,3% 

Andet 8 14,5% 

I alt 55 100,0% 
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26. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? - Andet 
• Kurser for journalister og bibliotekarer samt undervisere og studerende på andre uddannelsesinstitutioner (har ikke 

selv studerende!). 

• Lidt frivillig studenterundervisning, vejledning af forskere, indlæg på medarbejdermøder 
• Ja - også for undervisere 
• vejledning tilbydes internt til nyansatte samt efter behov 
• Biblioteksintroduktioner; Human Rights Documentation on the Internet (for 3. verdens stipendiater) 

• Internt tilbyder vi: Kursus i Folketingets hjemmeside og dokumenter, Biblioteksintroduktioner, Individuelle kurser 
målrettet bestemte nettjenester - Book en bibliotekar,  Specialkurser for grupper. Eksternt tilbyder vi kurser i 
Folketingets hjemmeside, især rettet ministerierne. 

• Ad hoc kurser og undervisning inden for afgrænsede emner 
• Omvisninger 

• Undervisning i brag af www.e17.dk 
• Flere afkrysninger ønskes! 

27. Medvirker biblioteket til udvikling af e-læringsforløb? 

 Respondenter Procent 

Ja 11 20,0% 

Nej 44 80,0% 

I alt 55 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke   
• Fx tutorials i brug af BlackBoard 
• DTU modulkurser 
• Det længstvarende kursus hedder "Climate Change". Ellers er det kurser, som biblioteket bidrager til, ofte i 

samarbejde med IT Learning Center 

• Juridisk informationssøgning - video 
• indføring af tablets pensum på studieportal 

• Vi faciliterer underviseres elæring praktisk og rådgivningsorienteret, men indgår ikke direkte i e-læring 
• Clearing af dokumenter. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til informationssøgning. 
• xx 

• I forbindelse med studienet 
• Udvikling af StudieMetroen på Aarhus Universitet  I spørgsmål 26 er flere afkrydsninger ikke mulig Vi vil osse sætte x 

i 'Andet', da vi har brush-up for ansatte (flere eller enkeltvis). 

• Information management for knowledge creation. Projektet tilsigter at udvikle netbaseret undervisningsmoduler for 
pdh.kandidater 
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28. Opgør biblioteket hvor mange timer der bruges på kompetenceudvikling? (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)   

 Respondenter Procent 

Ja 7 12,7% 

Nej 48 87,3% 

I alt 55 100,0% 

Hvis ja, angiv da: - Antal timer pr årsværk 
• 21,00 
• 35,50 

• 67,00 
• 11,00 

Hvis ja, angiv da: - Antal lektioner 
• 22,00 
• 0,00 

• 2.000,00 

• 67,00 
• 710,00 

 

Open Access 

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

 Respondenter Procent 

Ja 17 31,5% 

Nej 37 68,5% 

I alt 54 100,0% 

Hvis ja, angiv da link  
• Aarhus Universitets Open access-politik: ”Aarhus Universitet anbefaler universitetets forskere at sikre 

offentligheden fri adgang til videnskabelige publikationer. Universitetet støtter derfor Open Access-initiativet, der 
både fører til mere effektiv udnyttelse af universitets mange forskningspublikationer og styrkelse af universitets 
internationale position og gennemslagskraft” (Fra: Rektoratets Nyhedsbrev nr. 8, 2010)  
http://medarbejdere.au.dk/openaccess/omopenaccess/ 

• Biblioteket er institutbibliotek ved Aarhus Universitet. Instituttet publikationspolitik: 
http://data.imf.au.dk/da/forskning/publpolitik/publpolitik-da.pdf Aarhus Universitets OA politik: 
http://medarbejdere.au.dk/openaccess/openaccess/ 

• cbs.dk 
• http://medarbejdere.au.dk/openaccess/openaccess/ 
• www.openaccess.dtu.dk 
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• Findes ikke på nettet, men fungerer internt (DIIS.dk) 
• Det Kongelige Bibliotek: ja  Københavns Universitet: nej 

• http://medarbejdere.au.dk/pure/openaccess/ 
• http://www.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kommunikation/openaccess/OA_folder_dk.pdf 

• http://medarbejdere.au.dk/openaccess/openaccess/ 
• http//medarbejdere.au.dk/openaccess/hvaderoppenaccess/#c338522 
• http://medarbejdere.au.dk/openaccess/openaccess/ 
• Endnu ikke lagt på hjemmeside 

• http://medarbejdere.au.dk/openaccess/openaccess/ 
• http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/openaccess/ 

30. Har biblioteket/moderinstitutionen taget/gjort tiltag til at publicere open access artikler? 

 Respondenter Procent 

Ja 21 38,9% 

Nej 33 61,1% 

I alt 54 100,0% 

Hvis ja, angiv da link  
• Aarhus Universitets medarbejdere kan benytte platformen Open Journal System til publicering af OA tidsskrifter. 

OJS hostes af Statsbiblioteket. http://ojs.statsbiblioteket.dk/ Antal OA tidsskriftstitler optalt pr. 1.3.2012   (Antal 
artikler er ikke optalt). 

• Preprintserier og ph.d.afhandlinger: http://imf.au.dk/forskning/publikationer/ 
• Det er formuleret som en opfordring i skolens publiceringsstrategi, der fortsat er under udarbejdelse 
• Det Kongelige Bibliotek formidler kontakt til H-Prints 
• open journals 
• http://www.riha-journal.org/ 

• pure.au.dk  Antalelt kendes ikke hvorfor der er svaret 0 i næste rubrik. 

• www.openaccess.dtu.dk 
• Artikel for artikel / via www.diis.dk 
• hprints & Humanities  tidsskrift.dk  Danske fagtidsskrifter online (http://e-tidsskrifter.dk/ojs/) 
• der udgives nogle tidsskrifter på AU som OA, men jeg husker ikke hvilke. OA har været diskuteret og diskuteres 

stadig på AU plan, og der er en "grøn" OA politik, men der er ikke blevet gjort meget for udbredelsen 

• pure.fak.dk 
• http://www.danskbiblioteksforskning.dk/ 
• Se f.eks. KVINFOs webmagasin: http://webmagasin.kvinfo.dk/ og Nordisk Kvindelitteraturhistorie online: 

http://nordicwomensliterature.net/da 
• http://www.au.dk/search www.statsbiblioteket.dk 

• Advances in High Energy Physics 
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.hindawi.com/journals/ahep/ Acta Physica Polonica B 
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/ 

• http://medarbejdere.au.dk/pure/openaces/ 

• http://medarbejdere.au.dk/openaccess/openaccess/ 
• Endnu er link ikke etableret 

• http://medarbejdere.au.dk/openaccess/openaccess/ 
• http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/cp http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/gfp 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mip  Flyttes til egen server i 2012 
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Hvis ja, angiv da antal: - Antal 
• 28,00 

• 0,00 
• 0,00 
• 2,00 
• 0,00 

• 220,00 
• 50,00 

• 400,00 
• 2,00 
• 10,00 
• 783,00 

• 0,00 
• 0,00 

31. Digitaliserer biblioteket materialer? 

 Respondenter Procent 

Ja 25 46,3% 

Nej 29 53,7% 

I alt 54 100,0% 

Hvis ja, giv da en kort beskrivelse (formål, emneområde mv. evt. med link til hjemmeside)  
• www.dst.dk/aarbogarkiv 
• Gamle kilder, fotos o.s.v 

• E-kompendier Lægges ud på CampusNet, som er et lukket studieplatform. Afhandlinger (Bachelor, kandidat- og 
masterafhandlinger) http://pure.au.dk/portal-asb-student/da/ 

• Biblioteket har digitaliseret arkitekturprofessor Steen Eiler Rasmussens diassamling (12.000 dias), der foreløbig er 
tilgængelig i en delbase i Aleph. Tilgås via www.steeneilerrasmussen.dk 

• Arkitekturtegninger, Arkitekturmodeller, Arkitekturfotos og Auktions- og udstillingskataloger 

• Skolelove, Anskuelsestavler. 
• DAB har i 2011 bl. a. digitaliseret ca 9 publikationer om modernisering og afbureaukratisering i den offentlige sektor 
• Materialer fra særsamlinger, udklip, tidsskrifter, film. En del af det kan kun tilgås internt pga. rettigheder. 
• Specialer og ph.d-afhandlinger digitaliseres og offentliggøres i DISKURS, men det er frivilligt for forfatteren. 

https://diskurs.kb.dk/ 

• Moderinstitutionens publikationer http://agrsci.au.dk/publikationer/historiske/ 
• Digitalisering af 40 års koncertoptagelser fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 

• Til formidling af Nationalbibliotekets bøger, håndskrifter, billeder, kort, noder &c. 
• Projekt for digitalisering af Folketingstidende 
• kort og pensum 
• Specialer og ph.d. afhandlinger digitaliseres med henblik på arkivering i institutional repository 

• Vi digitaliserer dias samlinger fra arkitektskolens professorer m.fl.  http://ka-billeder.karch.dk/Site/index.jsp 
• Formål, emneområde mv. er angivet når man følger links. Kvindekilder, se: http://www.kvinfo.dk/side/1050/ Dansk 

Kvindebiografisk Leksikon, se : http://www.kvinfo.dk/side/170/ Tidsskrifter 1885-1920, se: 
http://www.kvinfo.dk/side/471/ Kvinder i Statsråd, se: http://forside.kvinfo.dk/node/3054 Nordiske 
Kvindelitteraturhistorie, se: http://nordicwomensliterature.net/da 

• Formidling og bevaring 
• Alt er digitaliseret 
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• Materialer i RUC historiske Samling 
• Som Nationalbibliotek med særligt ansvar for den visuelle kulturarv digitaliserer Statsbiblioteket løbende danske 

lyd- og billedeoptagelser. Formålet er primært bevaring. En del efterspurgt materialer digitaliseres i forbindelse med 
efterspørgsel, hvis rettighedsforholdene tillader det. Alle digitaliserede materialer kan anvendes til formidling i 
relevant sammenhæng. 

• vi er i gang med at digitalisere et billedarkiv indeholdende billeder af videnskabsmænd / kvinder 
• Digitalisering sker i meget begrænset omfang og ad hoc. 
• Scanner tekster til studienettet 

• Billeder 

 

IT-oplysninger 

32. Bibliotekssystem – Navn 

Systemnavn Respondenter Procent 

Aleph 40 74,1% 

Integra 6 11,1% 

BOOK-IT 2 3,7% 

Reindex 2 3,7% 

BIBDIA Portal 1 1,9% 

DDE/Axiell 1 1,9% 

Symphony 1 1,9% 

Vubis Smart 1 1,9% 

I alt 54 100% 

33. Har biblioteket selv driftafvikling af bibliotekssystem? 

 Respondenter Procent 

Ja 12 22,2% 

Nej 42 77,8% 

I alt 54 100,0% 

Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? 

 Respondenter Procent 

Andet bibliotek som 
selvstændig base 

11 26,8% 

Andet bibliotek som del af 
fælles base 

19 46,3% 

Hos anden ekstern leverandør 7 17,1% 

Andet 4 9,8% 

I alt 41 100,0% 
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Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? - Andet 
• Kooperativ 

• MiniBib 
• Administrativ base hostes hos os selv, bibliografisk base hostes hos leverandør. 

 

Angiv hvem der hoster jeres bibliotekssystem: 
 Respondenter Procent 

Det Kongelige Bibliotek 18 43,9% 

Statsbiblioteket 12 29,3% 

DBC 4 9,8% 

Axiell 2 4,9% 

DAB 2 4,9% 

Minibib 2 4,9% 

Reindex 1 2,4% 

I alt 41 100% 

34. Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: 

 Respondenter Procent 

Hjemmesiden hostes af 
biblioteket selv 

8 15,1% 

Hostes hos moderinstitutionen, 
men særskilt 

7 13,2% 

Hjemmesiden er en underside 
til moderinstitutionens 
hjemmeside 

29 54,7% 

Hjemmesiden er integreret 
med andre biblioteker 

0 0,0% 

Hjemmesiden hostes hos andre 5 9,4% 

Andet 4 7,5% 

I alt 53 100,0% 

34. Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: - Hjemmesiden hostes hos andre 
• Inforce; og MiniBib 
• Headnet 
• Wiki 

• DBC 
• DBC 

34. Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: - Andet 
• På moderinstitutionens intranet 

• Primo via MiniBib og KB med mulighed for lokal redigering. Desuden underside på moderinstitutions intranet. 
• Bibliotekets ressourcer stilles til rådighed via sider på moderinstitutionens intranet 
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35. Angiv hvilke(t) software der anvendes som CMS('er): 

• Sitecore 

• ? 
• TYPO3 

• TYPO3 
• Typo3 
• EZpublish 
• Anvendes ikke 

• TYPO3 
• Sitecore 

• Synkron; og Synkron-VIA 
• Plone 
• SiteCore 
• ? 
• intet 

• Hvad betyder CMS? 

• OpenCMS 
• Typo 3 
• Joomla 
• www.folketinget.dk: Sitecore Intranet: Intrasuite Redaktion af forside og lokale undersider af Primo: 

Frontpage/Adobe suite CS5 

• sharepoint 
• ? 
• Umbraco4 

• Typo3 
• GlobalSite 
• Drupal og specialdesignet CMS 

• Plone 
• Typo3 
• Obvius 

• Drupal 
• Drupal 
• Ved ikke 

• TYPO 3 
• PLONE 
• ? 

• Sitecore 
• DynamicWeb 
• Artesis WEb 

• Microsoft SharePoint 
• Typo3 
• infoglue 



 
  26 

36. Har biblioteket et integreret søgesystem 

 Respondenter Procent 

Ja 37 69,8% 

Nej 16 30,2% 

I alt 53 100,0% 

Angiv da hvilket: 
• ??? 
• Libsearch for databaser  http://libsearch.asb.dk/functionality/groupbrowse.aspx Fælles søgesystem sammmen med 

AU/SB http://www.statsbiblioteket.dk/ 

• Search (SB's selvudvikling) 
• REX/PRIMO 
• Primo 
• primo 

• SBS'variant 
• DTU Digital Library 

• Primo 
• Aleph 
• Primo 
• PRIMO 

• Primo 
• REX 
• Search 

• Primo 
• PRIMO 
• Primo Central 

• Primo 
• REX PRIMO 
• Summa 

• BibKat 
• Artesis 
• Ved ikke 

• Summon 
• SEARCH 
• Summon (Serials Solution) 

• Er under opbygning - ArtesisWeb 
• Search/Summon 
• primo 

37. Tilbyder biblioteket mobil adgang (smartphone eller tablet) til søgning, fornyelser, reservering 

 Respondenter Procent 

Ja 13 24,5% 

Nej 40 75,5% 

I alt 53 100,0% 
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38. Har biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr. 31.12.2011? 

 Respondenter Procent 

Ja 13 24,5% 

Nej 40 75,5% 

I alt 53 100,0% 

Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2012? 

 Respondenter Procent 

Ja 10 25,0% 

Nej 30 75,0% 

I alt 40 100,0% 

Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering? 

 Respondenter Procent 

Ja 5 9,4% 

Nej 17 32,1% 

RFID anvendes ikke 31 58,5% 

I alt 53 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke   
• hylderevision 
• hyldekontrol 

• Tyverisikring 

• Tyverisikring - opsamling af data i et software, som er koblet sammen med videoovervågning 
• Indholdfortegnelser til tidsskrifter 
 

39. Stiller biblioteket E-bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere? 

 Respondenter Procent 

Ja 9 17,0% 

Nej 44 83,0% 

I alt 53 100,0% 

Hvis ja, angiv da antal: - Til rådighed 
• 0,00 
• 0,00 
• 2,00 
• 38,00 
• 2,00 

• 5,00 
• 2,00 
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• 1,00 
• 4,00 

Hvis ja, angiv da antal: - Til udlån 
• 10,00 
• 6,00 

• 2,00 
• 34,00 
• 2,00 

• 5,00 
• 2,00 
• 0,00 

• 4,00 

Hvis ja, anfør da hvilke(n) type(r) 

 Respondenter Procent 

Sony Reader 4 44,4% 

Nook 0 0,0% 

Kindle 2 22,2% 

iPad med Kindle eller Bluefire 
Reader 

7 77,8% 

Andet 0 0,0% 

I alt 9 100,0% 

 


