
 
1

 
 
 

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 
2012 

 

                                       
 

 
 
 
 
 

Samlet status  Respondenter  Procent  
Ikke svaret 11 21,2 % 
Gennemført 41 78,8 % 

I alt 52 100 % 

 
 
 
 



 
2

 
 

Indholdsfortegnelse 
Generel service ......................................................................................................................... 4 

4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og/eller aflevering) ................................................................... 4 

5. Anvender biblioteket e-mail som varslingsordning før lånetids udløb? ....................................................... 4 

6. Sender biblioteket automatiserede meddelelser via SMS? ......................................................................... 4 

7. Anvender biblioteket SMS til andre formål? ................................................................................................. 4 

8. Har biblioteket udført brugerundersøgelser i 2012 (fokusgruppeinterview medregnes)? ........................... 4 

9. Tæller biblioteket brug på stedet af materialer fra åbne hylder? ................................................................. 5 

10. Kan biblioteket oplyse hvor stor en procentdel af titler, opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet 
af lånerne? ....................................................................................................................................................... 5 

Andre funktioner/tjenester ......................................................................................................... 6 

11. Har biblioteket forbedret studiemiljøet for de studerende i 2012 (café, lounge, grupperum mm.)? .......... 6 

12. Har biblioteket særlige services for forskere? ............................................................................................ 6 

13. Deltager biblioteket i forskningsregistrering og vidensregistrering for moderinstitutionen? ...................... 7 

15. Har biblioteket servicedeklarationer?( ....................................................................................................... 8 

16. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? .................... 9 

17. Har biblioteket indgået samarbejdsaftaler med andre biblioteker i lokalområdet (udover 
lånesamarbejde)?: ........................................................................................................................................... 9 

Arrangementer ........................................................................................................................ 10 

18. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal(omfatter ikke brugerundervisning.) .............................10 

Afholder biblioteket udstillinger? Angiv antal(omfatter ikke brugerundervisning ...........................................10 

Nettjenester ............................................................................................................................ 11 

19. Deltager biblioteket i sociale e-netværk som: ..........................................................................................11 

20. Bidrager biblioteket aktivt til en eller flere nettjenester? ..........................................................................11 

21. Oplyser biblioteket aktivt om nettjenester? (Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten 
markedsføres aktivt mm.) ..............................................................................................................................12 

22. Har biblioteket lokale nettjenester, blogs eller e-nyhedsbreve? ..............................................................12 

Projekter/aktiviteter ................................................................................................................. 13 

23. Har biblioteket deltaget i nationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2012, herunder DEFF 
projekter? .......................................................................................................................................................13 

24. Har biblioteket deltaget i internationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2012? ......................13 



 
3

Undervisning/kompetence udvikling ....................................................................................... 14 

25. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? .........................................14 

25. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? - Andet ............................14 

26. Medvirker biblioteket til udvikling af e-læringsforløb? ..............................................................................14 

27. Opgør biblioteket hvor mange timer der bruges på kompetenceudvikling? ............................................15 

OPEN Access/Digitalisering .................................................................................................... 15 

28. Har biblioteket/moderinstitutionen selv en formuleret open access politik? ............................................15 

29. Har biblioteket/moderinstitutionen taget/gjort tiltag til at publicere open access artikler? .......................15 

30. Digitaliserer biblioteket materialer? ..........................................................................................................15 

IT-oplysninger ......................................................................................................................... 17 

31. Bibliotekssystem – Navn ..........................................................................................................................17 

32. Har biblioteket selv driftafvikling af bibliotekssystem? .............................................................................17 

33. Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: ..............................................................................................17 

34. Har biblioteket et integreret søgesystem .................................................................................................18 

35. Tilbyder biblioteket mobil adgang (smartphone eller tablet) og/eller APPS til søgning, fornyelser, 
reservering .....................................................................................................................................................18 

36. Har biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr. 31.12.2012? ................................................................18 

37.Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering? .......................................................................19 

38. Stiller biblioteket E-bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere? .....................................................19 



 
4

 

Generel service 
4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og/eller aflevering) 
 Respondenter Procent 

0 
1 – 5 

                                               18 
                                               16 

43,9 % 
39,0 % 

Over 5      7 17,0% 

I alt 41 100,0% 

 

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

Ja 27 65,9% 

Nej 14 34,1% 

I alt 41 100,0% 

6. Sender biblioteket automatiserede meddelelser via SMS? 
 Respondenter Procent 

Ja 9 22,0% 

Nej 32 78,0% 

I alt 41 100,0% 

7. Anvender biblioteket SMS til andre formål? 
 Respondenter Procent 

Ja 4 9,8% 

Nej 37 90,2% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. 
• Personlig betjening, forskningsmeddelelser 
• i forbindelse med arrangementer i Students only. 
• Hjemkaldelser 
• Generel kommunikation låner/bibliotek 

8. Har biblioteket udført brugerundersøgelser i 2012 (fokusgruppeinterview medregnes)? 
 Respondenter Procent 

Ja 14 34,1% 

Nej 27 65,9% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt 
• Tilfredshedsundersøgelse af nyindretninger på biblioteket 
• http://aarch.dk/bibliotek/om_biblioteket/brugerundersoegelse_2012/ 
• Brugerundersøgelse i januar 2012 
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• Spørgeskemaundersøgelse af brugernes opfattelse af om bibliotekets serviceydelser bidrager til øget 
kvalitet og effektivitet i deres arbejde 

• Vi har undersøgt brugen af bibliotekets elektroniske baggrundsmateriale ved fokusgruppeinterview 
• Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse til studerende. Der er ingen link 
• Ikke færdigproduceret 
• Fokusgruppeinterviews. 4 stk. 
• Forundersøgelse til internt brug 
• Undersøgelser af gymnasieelevers udbytte af introduktion til informationssøgning i forbindelse med 

universitetsbesøg i relation til AT-dage. Miniundersøgelser i forbindelse med omflytninger 
• Observationer af brugeradfærd ift. brug af hjemmeside 
• Pr. mail til studerende på udvalgte uddannelser 
• Libqual undersøgelse foretaget i april 2012 på AU Library Bartholins Allé i samarbejde med AU Library 

Fuglesangs Allé og AU Library Herning 
• Libqual undersøgelse foretaget i april 2012 i samarbejde med AU Library Bartholins Allé og AU Library 

Herning 

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

Ja 5 12,2% 

Ja - som en stikprøve 1 2,4% 

Nej 34 82,9% 

Nej, men planlægger at gøre 1 2,4% 

I alt 41 100,0% 

10. Kan biblioteket oplyse hvor stor en procentdel af titler, opstillet på ventehylde, som ikke 
bliver afhentet af lånerne? 
 Respondenter Procent 

Ja 5 12,2% 

Opgøres ikke 36 87,8% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, så oplyses procenttal og opgørelsesmetode: 

Fuldstændig optælling for 2012, i procent: -  2 biblioteker 
• 21,8 
• 5,0 

Repræsentativ stikprøve for 2012, i procent – 1 bibliotek 
• 15,0 

 Anslået opgørelse, i procent – 1 bibliotek 
• 20,0 
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Andre funktioner/tjenester 

11. Har biblioteket forbedret studiemiljøet for de studerende i 2012 (café, lounge, grupperum 
mm.)? 
 Respondenter Procent 

Ja 19 46,3% 

Nej 22 53,7% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke tiltag: 
• Grupperum, udvidet åbningstid, servicepunkt indrettet på city-adresse 
• Køkken og cafemiljø 
• Flere pladser, samt opsat aflåste skabe under hver studieplads 
• Ekstra sofalounge og kaffe til lånerne. 
• Flere studiepladser 
• Event-område 
• Indrettet 2 studierum 
• Der bliver løbende fjernet reoler og gjort plads til indkøbte studiefaciliteter i form af studiepladser og 

gruppearbejdsrum 
• Nye møbler til dele af biblioteket, omflytning og nyindretning af studierum. 
• Flere 46 tommers skærme med tilslutning til bærbare. Anskaffelse af 6 nye bærbare laptops til brug i 

biblioteket. Nye skærmvægge 
• Afd. Campus Rådmandsmarken: Udvidelse af læsesal Afd. Social: Nyt Grupperum Afd. Campus Nord: 

Udvidet og nyindrettet bibliotek Afd. Syd: Nyindretning af bibliotek 
• Flere gruppearbejdspladser 
• Indrettet endnu en comfort zone med specielt henblik på internationale studerende. Er undervejs ved 

ombygning af eksisterende lokaler i 3 betjeningssteder med flere studiepladser og 24/7 områder. 
• Åbnet et Learning Support Center på en af vore adresser. Sammenlægning af bibliotek, 

studievejledning, IT-support, Studenterrådgivning og BodyLab 
• På flere afdelinger løbende ændring af indretningen med fokus på flere studepladser Ny indretning af en 

enkelt afdeling med fokus på at få flere studiepladser Indretning af stillerum med studiepladser, der har 
åbent udenfor bibliotekets almindelige åbningstider. 

• Nye grupperum 
• dedikerede arbejdspladser - stillezone undervisningslokale 
• Fokus på indretning og studiemiljøet på bibliotekerne 
• I 2012 har AUB bidraget med opsætning af 20 info-skærme til studerende og ansatte, hvor AUB har det 

redaktionelle ansvar. Formålet er at informere om aktiviteter på AAU. I 2012 har AUB anvendt 
ressourcer på at indrette studievenlige rammer i den nye filial på A.C. Meyers Vænge i Cph. 

12. Har biblioteket særlige services for forskere? 
 Respondenter Procent 

Bibliometri 6 14,6% 

Forskerservice 9 22,0% 

Ophavsret 1 2,4% 

Informationssøgning 8 19,5% 

Ved ikke 8 19,5% 

Andet 9 22,0% 

I alt 41 100,0% 
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Hvis andet, anfør da hvilke(t): 
• Pure - forskningsregistrering 
• Bibliometri 
• Litteratursøgning 
• Biblioteket er Folkebibliotek 
• Nej 
• Vores lånergruppe er ikke forskere 
• Research for forskere. 
• Alle nævnte 
• Vi har ingen services for forskere 
• Vi har ikke særlig service for forskere ud over registrering af rapporter, forskningsaktiviteter og 

publikationer. 
• Ingen 
• er ikke et forskningsbibliotek 
• jeg har ikke muligheden for at sige nej til dette spørgsmål. 
• TOC alert og bestilling af artikler fra KVINFO 
• Vejledning og hjælp til forskningsregistrering i Pure 
• Vi har ikke sådan noget 
• Ikke relevant for Nota 
• Endnu ikke, men planlægger næste år 
• Intro til RefMan 
• Undervisning i systematisk litteratursøgning for ansatte 
• Forskerservice Ophavsret Informationssøgning 
• Tidsskriftsadministration 
• Undervisning i referenceværktøjer Vejledning i ophavsretsspørgsmål vejledning vedr. Open Access 

Informationssøgninger Tidsskriftcirkulation 
• Informationssøgning 
• Informationssøgning for Forskning og Innovations afdelingen. 
• Deltager i forskningsprojekter med litteraturresearch 
• Svaret var: Ved ikke (så vi kan desværre ikke uddybe) 
• AUB tilbyder service/rådgivning indenfor ranking, særlige kurser rettet mod forskerskole/forskerservice 

samt generelt kurser i informationssøgning rettet mod de studerende. 

13. Deltager biblioteket i forskningsregistrering og vidensregistrering for moderinstitutionen? 
 Respondenter Procent 

Ja 27 65,9% 

Nej 14 34,1% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, angiv da om det er: 
 Respondenter Procent 

Ren registrering 14 51,9% 

Registrering af primære 
forskningsdata 

3 11,1% 

Andet 10 37,0% 

I alt 27 100,0% 

Hvis andet, anfør da hvilke 
• Biblioteket sikre at data er korrekt. Og underviser og vejleder i systemet. 
• Rapportgenerering ved Forskerservice. 
• Validerer forskningspublikationer og biblioteket er en del af drift- og udviklingsgruppe for institutionens 

samlede PURE aktiviteter. 
• validering af data og delvis registrering 
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• Support når automatisk stamdataflow svigter. Undervisning og formidling 
• Metadataredigering, undervisning, vejledning og support af PURE/UCViden 
• Vejledning i registrering og upload af tekstfil Validering Planlægning og implementering af 

forskningsregistreringssystem "Jagt" på forskningspublikationer, forskere ikke selv har fået registreret 
• registrering og teknisk validering 
• Godkender registrering. Ansvarlig for PURE 

14. Giver biblioteket adgang til afsluttede opgaver fra studerende på institutionen ( fx 
specialer, masterafhandlinger, hovedopgaver)? 
 Respondenter Procent 

Ja, i papir 15 36,6% 

Ja - også i elektronisk form 13 31,7% 

Ja, kun elektronisk 5 12,2% 

Nej 13 31,7% 

I alt 41 100,0% 

15. Har biblioteket servicedeklarationer?(En servicedeklaration for biblioteksbrugerne beskriver 
f.eks. betjeningsniveauet med hensyn til fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker. 
Bibliotek.dk’s biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration. 
Eksempel/eksempler på sådanne servicedeklarationer kan ses på 
http://www.danbib.dk/index.php?doc=laanesamarbejde)  
 Respondenter Procent 

Ja 17 41,5% 

Nej 24 58,5% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt 
• http://www.dpb.dpu.dk/index.php?id=7041 
• Brugervejledninger i papirform 
• Servicedeklarationerne dækker: relevante trykte og elektroniske samlinger Professionel 

brugerbetjeningen Besvarelsestider for modtagne mails ekspeditionstider: http://dab.dk/service 
• Reglement, som indeholder beskrivelse af de services, der tilbydes. 
• Klare mål (http://www.kb.dk/da/kb/klare-maal/index.html) 
• http://www.iva.dk/iva-biblioteket/omivabiblioteket/ 
• http://forside.kvinfo.dk/biblioteket/Om_biblioteket 
• http://www.ktb.ihk.dk/om-biblioteket/servicedeklaration Adgang og faciliteter Bibliotekets ydelser, 

udlån, reservation og elektroniske ressourcer Boganskaffelser Brugerens forpligtelser og privatlivspolitik 
Kontakten mellem biblioteket og brugeren 

• https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/servicedeklaration 
• http://rub.ruc.dk/om-biblioteket/servicedeklaration/ 
• 24-timers levering fra campusby til campusby. Max 2 timers levering af materialer fra lukkede 

magasiner. Max reaktionstid på forskellige henvendelser til biblioteket. KVIK-bibliotekssamarbejde 
http://www.sdu.dk/Bibliotek/Services/24-timers+levering 

• Servicedeklaration for institutionelle lånere: http://ucl.stg.ding.dbc.dk/da/page/institutionelle-laanere 
Servicedeklaration for personlige eksterne lånere http://ucl.stg.ding.dbc.dk/da/page/personlige-
eksterne-laanere 

• Institutionelle lånere https://www.ucnbib.dk/da/page/institutionelle-laanere Personlige eksterne lånere 
https://www.ucnbib.dk/da/page/personlige-eksterne-laanere 

• http://ucsj.dk/bibliotek/servicedeklaration/ 
• Hver filial har egen servicedeklaration 
• i relation til bibliotek.dk har AUB en servicedeklaration vedr. ventetid på lån af materialer. 

www.aub.aau.dk/ombiblioteket/servicedeklaration-bibliotekdk 
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16. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle  hjemmesider på dansk/engelsk/andre 
sprog? 
 Respondenter Procent 

Ja 31 75,6% 

Nej 10 24,4% 

I alt 41 100,0% 

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

Under 50 % 11 35,5% 

Over 50 % 18 58,0% 

Ved ikke 2 6,5% 

I alt 31 100,0% 

17. Har biblioteket indgået samarbejdsaftaler med a ndre biblioteker i lokalområdet 
(udover lånesamarbejde)?:  

Skolebiblioteker på folkeskoler 
 Respondenter Procent 

Ja 3 7,3% 

Nej 38 92,7% 

I alt 41 100,0% 

Gymnasiebiblioteker 
 Respondenter Procent 

Ja 4 9,8% 

Nej 37 90,2% 

I alt 41 100,0% 

Folkebiblioteker 
 Respondenter Procent 

Ja 9 22,0% 

Nej 32 78,0% 

I alt 41 100,0% 

Uddannelsesbiblioteker 
 Respondenter Procent 

Ja 9 22,0% 

Nej 32 78,0% 

I alt 41 100,0% 

Andre biblioteker 
 Respondenter Procent 

Ja 11 26,8% 

Nej 30 73,2% 

I alt 41 100,0% 
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Hvis ja, beskriv da hvordan 
• Rundvisninger, udlån, udstillingsvirksomhed 
• Samarbejdsaftale med Skolebiblioteker i Sydslesvig 
• Uformelle aftaler om udlån og udveksling af materialer, kulturelt samarbejde, henvisning af lånere, 

samordning af initiativer 

Arrangementer 

18. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal(omfatter ikke brugerundervisning.) 
 Respondenter Procent 

0 
1 – 5 

21 
                                                 9 

51,2 % 
26,8 % 

Over 5 11     21,9 % 

I alt 41 100,0% 

Afholder biblioteket udstillinger? Angiv antal(omfatter ikke brugerundervisning).  
 Respondenter Procent 

0 
1 – 5 

19 
                                               10 

46,3 % 
24,4 % 

Over 5 12     29,3 % 

I alt 41 100,0% 

 

Angiv evt. hvilke: 
• Sammen med moderinstitutionen 
• Månedens Anskuelsestavle: http://www.dpb.dpu.dk/index.php?id=7927 
• Vi har løbene udstillinger med de studerendes materialer 
• Filmfremvisning, bogreception m.m. 
• Foredrag, rundvisning, IT-introduktion, børnearrangementer og øvrige 
• Kulturnatarrangementer.  Udstilling af objekter fra vores samlinger. 
• Koncerter: 23 Foredrag mv.: 40 
• gå hjem møder bogauktion kagens dag 
• F.eks. Udstillinger af kunstnere der udøver kunst  med relation til forsvaret 
• aktuelt materiale i tilknytning til arrangementer i huset og tematiske udstillinger om 'hotte' emner 
• Arrangementer: Kulturnat, bogreceptioner, foredrag mm. Udstillinger: studieprojekter, foto, plakater, 

modeller,afgangsprojekter - Glas- og Keramikskolen Bornholm, Den gyldne Pelsnål, 
keramikeksperimenter,stole mm. 

• Udstilling af fotos Installation om udviklingen af studiemiljøer på RUC Juleudstilling Bogudstillinger 
• Rundvisninger i hele biblioteket, andre biblioteker ønsker at se samlingerne.  Forening for 

Boghåndværk, udstilling af årets bedste  Egne samlinger ifm. 110 års jubilæum Forskellige kunstnere 
• Særlige arrangementer rettet til internationale studerende 
• Kunstudstillinger, historiske udstillinger, tirsdagscafe med bogudsalg 
• temaudstillinger 
• Booktalks med internationale studerende 
• kunstudstillinger 
• Ophavsret for studerende 
• Ophavsret for studerende Stand på studiestartsmesse 
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Nettjenester 

19. Deltager biblioteket i sociale e-netværk som:  
 Respondenter Procent 

Facebook 23 56,1% 

Twitter 5 12,2% 

YouTube 8 19,5% 

Andre 3 7,3% 

Nej, biblioteket deltager ikke i sociale 
e-netværk 

17 41,5% 

I alt 41 100,0% 

Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links 
• Ingen 
• filialbibliotekerne har oprettet blogs 
• https://www.facebook.com/pages/Biblioteket-for-arkitektur-design-konservering-og-

scenekunst/308362448250?fref=ts https://www.facebook.com/pages/KViCDet-Konserveringsfaglige-
VidencenterDet-Classenske-Bibliotek/219035294876529?ref=ts&fref=ts #arkbille #findbasen 
#KADKbib 

• TV UCSJ http://tv.ucsj.dk/channel/5014511/bibliotek 
• Facebook 
• Flickr 

20. Bidrager biblioteket aktivt til en eller flere nettjenester?  
 Respondenter Procent 

Ja 18 43,9% 

Nej 23 56,1% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
• Biblioteksvagten.dk 
• Intranet, informationskærme på net og fysisk på stedet 
• Biblioteksvagten 
• http://www.artlibraries.net/index_en.php http://www.arkade.dk/ 
• http://www.youtube.com/watch?v=40cCYyYqwF0&feature=player_embedded 
• BNG 
• Biblioteket registrerer artikler til FIAF International FilmArchive Database 
• dvm.nu; 
• DEFF-portaler 
• bidrager til folketingets hjemmeside 
• Biblioteksvagten 
• Adgang til databaser og elektroniske tidsskrifter 
• Biblioteksvagten 
• Bibzoom.dk Lektier Online Biblioteksvagten 
• Biblioteksvagten 
• Biblioteksvagten 
• Biblioteksvagten 
• Biblioteksvagten.dk 
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21. Oplyser biblioteket aktivt om nettjenester? (Her menes om der linkes fra hjemmeside, om 
tjenesten markedsføres aktivt mm.)  
 Respondenter Procent 

Ja 21 51,2% 

Nej 20 48,8% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
• Fra hjemmesiden links til udenlandske biblioteker, samt altid links i forbindelse med aktuelle 

arrangementer i moderinstitutionen, radio, tv o.s.v. 
• de elektroniske opslagsværker vi har 
• Biblioteksvagten https://e-campus.dk/bibliotek/kontakt-biblioteket 
• https://www.kulturarv.dk/kid http://www.oxfordartonline.com http://www10.tdnet.com/frames.asp 
• http://www.dst.dk/da/informationsservice 
• Via DTU's intranet 
• Biblioteksvagten, e-bog m.v. 
• Links fra Bibliotekets hjemmeside. 
• der linkes fra hjemmeside http://www.musikkons.dk/index.php?id=1463 
• 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/) 

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

UCViden  https://www.ucviden.dk/portal/ UCViden Studenterprojekter  
https://www.ucviden.dk/student-portal/ Faglige nettjenester fra diverse forlag på vores emneguides  
https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/emneguides 

• Orientering af ansatte via mail i forbindelse med nyanskaffelser (database-adgange, nye tidsskrifter, 
bog-tilvækstlister mm.) 

• Bibzoom.dk 
• Biblioteksvagten:  http://www.sdu.dk/Bibliotek/Vejledning/Book+en+bibliotekar DVM  http://dvm.nu/ 

http://www.bibzoom.dk/ 
• stopplagiat.nu 
• Til nye tiltag omkring de tidsskriftdatabaser og andre databaser vi har adgang til. 
• www.aub.aau.dk/facebook www.aub.aau.dk/twitter 
• Spørg biblioteket: http://fuglesang.library.au.dk/hvorsoegerjeginformation/spoergbiblioteket/  

RefAUrences: http://refaurences.wordpress.com/ 

22. Har biblioteket lokale nettjenester, blogs eller e-nyhedsbreve? 
 Respondenter Procent 

Ja 21 51,2% 

Nej 20 48,8% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
• I samarbejde med moderinstitutionen 
• Nyheder fra biblioteket bringes via hjemmesiden og på Facebook. Informations- og 

dokumentationscenter for fremmedsprogspædagogik: http://blogs.dpu.dk/infodok/ 
• nyhedsbreve hver måned 
• CBS Chat  https://e-campus.dk/bibliotek/kontakt-biblioteket 
• Via DTU's intranet 
• Månedligt nyhedsbrev 
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• e-nyhedsbrev 
• Mindst 6 nyhedsbreve (maillister). Flere blogs. Se oversigter på 

http://www.kb.dk/da/kb/nyheder/nyhedsbreve/index.html og http://blogs.kb.dk/ 
• filialbibliotekerne blogger 
• nyhedsliste- intern 
• Spørg KVINFO  

http://minibib.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&fromLogin=tru
e&dstmp=1365683800190&vid=KVB&fromLogin=true  Nyhedsbrev  
http://forside.kvinfo.dk/biblioteket/Om_biblioteket/Nyhedsbrev 

• http://www.nota.nu/aktuelt-paa-nota/notanyt/690  9 forskellige bogklubber, hvor nyheder udsendes 
som nyhedsmails 

• Emneguides: https://www.phbibliotek.dk/index.html/da/page/emneguides Lokal chatfunktion for 
studerende i Artesis som forsøgsordning  https://www.phbibliotek.dk/index.html/ Ugentlig emailservice 
med links til nyhedskilder 

• Regionslicens-aftale via DEFF  www.tidsskrifter.deff.dk 
• http://rub.ruc.dk/spoerg-biblioteket/chat/ 
• Forbiblioteker HVM Nyhedsbreve SBCI mailingliste 
• Web-sider rettet mod forskellige modtagergrupper og faglige miljøer 
• tidsskriftservice 
• Nyhedsbreve til uddannelserne 
• Driftblog  www.blog.aub.aau.dk/operation 
• RefAUrences: http://refaurences.wordpress.com/ 

 

Projekter/aktiviteter 

23. Har biblioteket deltaget i nationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2012, 
herunder DEFF projekter? 
 Respondenter Procent 

Ja 24 58,5% 

Nej 17 41,5% 

I alt 41 100,0% 

24. Har biblioteket deltaget i internationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2012? 
 Respondenter Procent 

Ja 16 39,0% 

Nej 25 61,0% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links 
• Dansk-russisk forskningsprojekt, Foto-projekt, nordisk arkivkonference 
• EBSLG 
• http://www.artlibraries.net/index_en.php 
• Danmark: Minibib; Internationalt:  Eurostat user support på dansk - 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/help/user_support 
• Samarbejde med ETH Zürich og TUD Delft KE (Knowledge Exchange) Open Access 
• Biblioteket leverer data fra Nationalfilmografien til danskkulturarv.dk 
• 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 
• Vi deltager på sidelinjen i et projekt delt mellem programgruppe A og B vedrørende pensum til 

studerende 
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• https://www3.wipo.int/confluence/display/tigar/Home  
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/initiatives/access/index_en.htm  http://www.daisy.org/  
https://www.bookshare.org/  Nordisk samarbejde: biblioteker for brugere med læsevanskeligheder 

• Flere DEFF projekter samt i styregruppe for DEFF-programområde Internationalt ISO samarbejde om 
biblioteksstandarder 

• SCAPE CoSound LARM projekter 
• DEFF-projekter  WorldCat 
• Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing: formidlingsplatform til professionsuddannelserne  

Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne 
• Projekt: "Phd on tracks" 
• EBSLG - European Business Schools Librarians Group http://www.ebslg.org/ 
• EBSLG - European Business Schools Librarians Group http://www.ebslg.org/ 

 

Undervisning/kompetence udvikling 

25. 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 

25 61,0% 

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

10 24,4% 

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 

14 34,1% 

Ja - der tilbydes også kurser målrettet 
undervisere 

12 29,3% 

Nej - biblioteket tilbyder ikke kurser 3 7,3% 

Andet 3 7,3% 

I alt 41 100,0% 

25. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? - Andet 
• book en bibliotekar til alle nyansatte og nyvalgte 
• Kurser/orientering efter behov 
• kurser for brugere i brug af E17, samt for konsulenter i "handicapverdenen" 

26. Medvirker biblioteket til udvikling af e-læringsforløb? 
 Respondenter Procent 

Ja 7 17,1% 

Nej 34 82,9% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke   
• Det gøres i samarbejde med underviserne fra forløb til forløb men et eksempel kunne være: 

http://www.dpb.dpu.dk/index.php?id=7798 
• DTU modulkurser 
• Udvælgelse og håndtering af pensum ift digitalisering og kvalitetssikring 
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• Hjælpe-værktøjer i forbindelse med udvikling af medarbejdernes generelle litteratursøgnings-
kompetencer. 

• Clearing af dokumenter Udarbejdelse af undervisningsmaterialer Projekt vedr. udprøvning 
• Fronter-forløb 
• Kender ikke de enkelte projekter 

27. 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 17,1% 

Nej 34 82,9% 

I alt 41 100,0% 

 

OPEN Access/Digitalisering 

28. Har biblioteket/moderinstitutionen selv en formuleret open access politik? 
 Respondenter Procent 

Ja 12 29,3% 

Nej 29 70,7% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, angiv da link  
• http://medarbejdere.au.dk/openaccess/ 
• http://www.cbs.dk/forskning/publikationer/open-access-paa-cbs 
• www.openaccess.dtu.dk 
• Kun internt link til politik 
• Det Kongelige Bibliotek har en open access-politik, Københavns Universitet har ikke. Det Kongelige 

Biblioteks side om open access: http://www.kb.dk/da/kub/open-access/ 
• Folketinget arbejder på et projekt om åbne data 
• www.ruc.dk/?eID=push&docID=1537 Digitaliserings- og arkiveringspolitik for Roskilde 

Universitetscenter - 25. september 2008 
• For moderinstitutionen: http//medarbejdere.au.dk/openaccess 
• www.vbn-redaktionen.aau.dk/openaccess 
• http://www.au.dk/om/uni/rektorat/nyhedsbrev/2010/8/ 
• http://www.au.dk/om/uni/rektorat/nyhedsbrev/2010/8/ 

29. Har biblioteket/moderinstitutionen taget/gjort tiltag til at publicere open access artikler? 
 Respondenter Procent 

Ja 16 39,0% 

Nej 25 61,0% 

I alt 41 100,0% 

30. Digitaliserer biblioteket materialer? 
 Respondenter Procent 
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 Respondenter Procent 

Ja 19 46,3% 

Nej 22 53,7% 

I alt 41 100,0% 

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

• Fotos, gamle tryksager, 
• Trøst-Hansens sognekort:  http://www.dpb.dpu.dk/index.php?id=7863 Med opbakning fra det 

daværende Dansk Skolemuseum, senere Danmarks Pædagogiske Bibliotek, satte  Trøst-Hansen i 1917 
et arbejde i gang, som skulle dokumentere samtlige sogne i Danmark både hvad  angik kirker og skoler 
og respektive ansatte, daværende og tidligere, kaldet: Danmarks Kirker og Skoler.  Dette arbejde blev 
dog aldrig fuldendt, men vi er i besiddelse af 854 sognekort ud af populationen på de  godt 2.000 sogne 
som fandtes. Samlingen indeholder fx ingen billeder fra København, Sokkelund herred  eller 
købstæderne.  Anskuelsestavler: http://www.dpb.dpu.dk/index.php?id=7103 Vi har pt digitaliseret hele 
kortkatalogen og de første 4000 tavler udaf den samlede total på ca 12.000  Skolelove: 
http://www.dpb.dpu.dk/index.php?id=7190 

• Specialer og ph.d. afhandlinger digitaliseres med henblik på arkivering i institutional repository 
http://www.cbs.dk/bibliotek/databaser/cbs-e-afhandlinger 

• Danske udstillingskataloger op til 1920 er digitaliseret. Cirka 5000 arkitekturtegninger er digitaliseret. 
• Publikationer fra Danmarks Statistik viser samfundsudviklingen i tal og er en unik, løbende og samtidig 

kilde til viden om danskernes liv, aktiviteter og levevilkår. Den ældre samling dækker perioden 1835-
2000, og det er ambitionen at digitalisere hele samlingen og stille den gratis til rådighed for 
offentligheden via internettet.   Digitaliseringsarbejdet er undervejs, men er afhængigt af 
finansieringsmuligheder. Indtil videre er alle årgange af Statistisk Årbog nu digitaliseret og gjort 
tilgængelige via www.dst.dk/aarbog   Den videre udvikling i digitaliseringen af Danmarks Statistiks 
historiske publikationer kan følges på www.dst.dk/da/informationsservice/historie og 
www.dst.dk/publikationer 

• Lokalhistorisk materiale 
• Formål: at give bibliotekets brugere og andre adgang til elektroniske udgivelser fra ministerier og 

styrelser samt andre statslige myndigheder med administrative forpligtelser.  Har digitaliseret 
betænkninger og enkelte publikationer udgivet af Finansministeriet 

• Vi digitaliserer vores samlinger til Nationalfilmografien http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm.aspx 
• Historiske publikationer udgivet af institutionen 
• Vi digitaliserer historiske koncertoptagelser fra moderinstitutionen 1967-2010. Formålet er at bevare 

kulturarv og institutionshistorie samt give lettere adgang til koncertoptagelser til brug for studerende 
og undervisere. 

• Til formidling af Nationalbibliotekets bøger, håndskrifter, billeder, kort, noder &c. 
• Projekt om digitalisering af Folketingstidende 
• Der ydes støtte til digitalisering af kort og foto. http://www.foto.fak.dk/fotoweb/ 
• Digitalisering af diassamlinger, som tidligere blev benyttet til undervisning og forskning. Unikt 

materiale, som bør bevares som kulturarv fra Arkitektskolen. Emnerne er arkitektur, landskab, design. 
http://docs.kadk.dk 

• http://www.kvinfo.dk/side/471/  En række tidsskrifter er blevet digitaliseret af Statsbiblioteket. KVINFO 
hat stået for tildeling af emneord og den videre formidling. 

• Alle Notas materialer findes i digitaliseret form. Nota er et rent digitalt bibliotek 
• 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. 

• Digitaliseringen sker i meget begrænset omfang og ad hoc 
• skanner tekster til studienet 
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IT-oplysninger 

31. Bibliotekssystem – Navn 
 Respondenter Procent 

Aleph 28 14,6% 

Integra 6 22,0% 

DDE/Axiell 2 2,4% 

Reindex 2 19,5% 

BIBDIA Portal 1 19,5% 

Symphony 1 22,0% 

VUBIS Smart 1 100,0% 

I alt 41  

32. Har biblioteket selv driftafvikling af bibliotekssystem? 
 Respondenter Procent 

Ja 13 31,7% 

Nej 28 68,3% 

I alt 41 100,0% 

Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? 
 Respondenter Procent 

Andet bibliotek som selvstændig base 13 46,4% 

Andet bibliotek som del af fælles base 7 25,0% 

Hos anden ekstern leverandør 7 25,0% 

Andet 1 3,6% 

I alt 28 100,0% 

Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? - Andet 
• Administrativ base hos os selv, bibliografisk base hostes hos leverandør 

Angiv hvem der hoster jeres bibliotekssystem: 
 Respondenter Procent 

Det kongelige Bibliotek 11 14,6% 

Statsbiblioteket 7 22,0% 

MiniBib 5 2,4% 

DBC 4 19,5% 

Reindex 1 19,5% 

   

33. Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: 
 Respondenter Procent 
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 Respondenter Procent 

Hjemmesiden hostes af biblioteket 
selv 

5 12,5% 

Hostes hos moderinstitutionen, men 
særskilt 

4 10,0% 

Hjemmesiden er en underside til 
moderinstitutionens hjemmeside 

25 62,5% 

Hjemmesiden er integreret med andre 
biblioteker 

0 0,0% 

Hjemmesiden hostes hos andre 4 10,0% 

Andet 2 5,0% 

I alt 40 100,0% 

34. Har biblioteket et integreret søgesystem 
 Respondenter Procent 

Ja 26 63,4% 

Nej 15 36,6% 

I alt 41 100,0% 

Hvis ja, angiv da hvilket: 
 Respondenter Procent 

Primo 11 47,8% 

Summa 1 4,3% 

Artesis 4 17,4% 

Summon Search 6 26,1% 

Universal Search 0 0,0% 

Andet 1 4,3% 

I alt 23 100,0% 

Hvis ja, angiv da hvilket: - Andet 
• ??? 
• DTU Digital Library 
• Pas 
• Vubis Smart 

35. Tilbyder biblioteket mobil adgang (smartphone eller tablet) og/eller APPS til søgning, 
fornyelser, reservering 
 Respondenter Procent 

Ja 15 36,6% 

Nej 26 63,4% 

I alt 41 100,0% 

36. Har biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr. 31.12.2012? 
 Respondenter Procent 

Ja 13 31,7% 

Nej 28 68,3% 
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 Respondenter Procent 

I alt 41 100,0% 

Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2013? 
 Respondenter Procent 

Ja 3 10,7% 

Nej 25 89,3% 

I alt 28 100,0% 

37.Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering? 
 Respondenter Procent 

Ja 6 15,4% 

Nej 33 84,6% 

I alt 39 100,0% 

Hvis ja, anfør da hvilke   
• Vi har en hyldelæser vi bruger til revision 
• Genfinding af Semestersamlings- og Referencesamlingsmaterialer 
• Tyverisikring 
• Revision og kassation af materialer 
• Tyverisikring 
• Tyverisikring Overvågningskameraer 

38. Stiller biblioteket E-bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere? 
 Respondenter Procent 

Ja 8 19,5% 

Nej 33 80,5% 

I alt 41 100,0% 

 
Læs mere på Danmarks Forskningsbiblioteks e-bogsbarometer 


