
 
 

 

 

 

 

    

  

 

         
         

    
 

           
        

           
       

 

 

                                                      

Notat  

3. dece ber 2018 

B skriv ls   af  forskningsbibliot ksområd t  

So   del  af  analysen  af de  fre tidige  behov  for  forskningsbiblioteksbetjening  skal  
o rådets  nuværende  volu en  og kapacitet,  herunder  også finansieringsstruktu-
ren,  beskrives  – herefter  kaldet  o rådebeskrivelse.  Det be ærkes,  at  nedenståen-
de  beskrivelse,  jf.  arbejdsgruppens  ko  issoriu   fokuserer  på  universitetsbiblio-
tekso rådet.  
 
Dette  bilag1 angiver  forskningsbibliotekslandskabet  således:  
 
1.  Universitetsbibliotekerne  og deres  relation  til   oderinstitutionen  
2.  Universitetsbiblioteker   ed  aftalerelation  til Det Kgl.  Bibliotek (KB)  
3.  Karakteristik  af  et forskningsbiblioteks  opgaveportefølje  
4.  Beskrivelse  af Dan arks  Elektroniske  Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)  

1.  Univ rsit tsbibliot k rn   og  d r s  r lation  til  mod rinsti-

tution n  

I det følgende beskrives universitetsbibliotekerne og deres relation til  oderinsti-
tutionen sa t universitetsbibliotekernes opgaver. Desuden gives en beskrivelse af 
Det Kgl. Bibliotek (KB): 

CBS  og  CBS  Bibliot k  

CBS er et internationalt erhvervsuniversitet, der  ed udgangspunkt i sin unikke 
 angfoldighed ko binerer ele enter fra traditionelle business schools og universi-
teter  ed en relativt bred uddannelsesportefølje. Dette beskrives nær ere i CBS’ 
strategi ”Business in Society” (2016-). 

CBS  Bibliot k  

CBS Biblioteks  delstrategi  (2017-) bekriver  særlige  indsatso råder,  der  ud  over  
 ere  traditionelle  biblioteksopgaver,  o sætter  CBS’  strategi til  virkelighed:   
 

1.  Biblioteket  udvikler  og forbedrer  brugernes  adgang til lokale,  nationale  og  
globale  e-arkiver  og  -ressourcer;   

2.  Biblioteket løfter  behovet for  infor ationsko petence  på CBS  ved  at  vejle-
de  og  undervise  studerende,  undervisere  og forskere  i at  navigere  i en  vi-
denstung  verden  og   

3.  Biblioteket  øger  kendskabet til CBS’ f orskning  ved  at  registrere,  analysere  
og  aktivt for idle  den  publicerede  forskning.   

4.  Biblioteket  understøtter  CBS’ s trategiske  fokus  på  entreprenørskab  og in-
novation,  udvikling  af  uddannelsesporteføljen  sa t  sa arbejde   ed  er-
hvervsliv/sa fund   ed  særlige  indsatser  og   

5.  Bruger  biblioteksru  et  so   et innovativt  o drejningspunkt for  udvik-
ling  af bibliotekets  leverancer  og fortsatte  relevans.  

 

1 Hertil  er  knyttet  et  særskilt  statistisk bilag  so   angiver  universitetsbibliotekernes  volu en  og  kapacitet i  2017-tal  
udtrukket fra  Statistikbanken.  

   Dok. n . 16/02133-34 



 

  

 

 

        

 

 
           

           
            

         
              

         
           
          

                                                      

Side 2 

DTU  og  DTU  Bibliot k  
I DTU’s  strategi lyder  det  for  støttefunktioner2: ”DTU’s  ad inistration  af  sin  virk-
so hed  so   selvejende  institution  skal  udvikles  til  et   ønsterekse pel på  effektiv  
universitetsdrift”  og  ”DTU’s  infrastrukturer  skal  understøtte  uddannelse,  forsk-
ning,  forskningsbaseret  rådgivning  og innovation  ved,  at  universitetet  råder  over  
tidssvarende  og konkurrencedygtige  eksperi entelle  faciliteter  sa t  infrastruktu-
rer;  og  etablerer  forskningsfaciliteter  i verdensklasse  på  o råder,  hvor  en  særlig  
konkurrencefordel kan  skabes”.   

DTU  Bibliot k  

DTU’s  strategi  udgør  grundlaget for  DTU Biblioteks  virke  og  en  indarbejdet del  af  
bibliotekets   ission  og kultur.  DTU  Biblioteks   ission  er  at  være  et  føre de  bru-
gerfokuseret  og i  ovativt  forsk i gsbibliotek,  som  u derstøtter  DTU’s  forsk i g,  

udda  else  og  samarbejde. Overordnet har  DTU Bibliotek derfor  et  stort fokus  på  
agil  og  effektiv  biblioteksdrift til  understøttelse  af det tekniske  eliteuniversitet  
inden  for  o råderne  uddannelse,  forskning,  forskningsbaseret  rådgivning  og inno-
vation.   
 
DTU bibliotek:  
1.  Støtter  forskere  og  ansatte  ved  centraliseret forskningsregistrering.   
2.  Afholder  DTU-tilpassede  kurser  inden  for  infor ationssøgning,  publicering,  

referencehåndtering,  forskningsintegritet,  data   anage entplaner,  FAIR-data  
og inden  for  Open  Science  so   helhed.  

3.  Støtter  studerende  på DTU  ved  at drive  og løbende  videreudvikle  bibliotekssale  
 ed  adgang til grupperu ,  studiepladser  og  et  veludviklet  studie iljø   ed  vel-
fungerende  wifi,  it-udstyr,  datalab,   edia  lab  og DTU S art  Library.   

4.  Understøtter  DTU’s  strategiske  sa arbejdsrelationer  ved  at indgå i internati-
onale  sa arbejdsrelationer   ed  andre  førende  tekniske  universitetsbibliote-
ker.  

5.  Leverer  alt på  et funda ent  af integrerede  it-syste løsninger,   ed  ”end-to-
end”  levering  af  videnskabelig litteratur  fra  DTU Findit,  der  i integration   ed  
DTU Orbit  sikrer  opti al  fuldauto atisering  af  registrering  af DTU’s  forsk-
ning.   

6.  Fastholder  et tæt  sa arbejde   ed institutterne  genne   DTU Biblioteksforu   
og DTU Forskningsdataforu ,  hvor  direktionen  har  for andsposten.  

IT  Univ rsit t t  (ITU)  

Der foreligger ikke en selvstændig biblioteksstrategi for ITU. 

Køb nhavns  Univ rsit t  og  Køb nhavns  Univ rsit tsbibliot k 

Københavns Universitet er en viden- og kulturbærende institution, der baseret på 
fri forskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau skaber ra  er for 
kritisk tænkning, sandhedssøgen og indsigt til gavn for sa fundet. KU skal  ed 
udgangspunkt i de stærke, kernefaglige  iljøer udnytte universitetets faglige 
bredde og bidrage til at løse de udfordringer, Dan ark, Europa og resten af verden 
står overfor. En interdisciplinær tilgang skal bidrage til excellent frontlinjeforsk-
ning og til uddannelse af kandidater  ed kvalifikationer, der afspejler fre tidens 
behov. Sådan beskrives Københavns Universitets  ission og opgave i strategien 

2 DTU’s  strategi 2014-2019,   s.  12,  http://e agstudio.win.dtu.dk/E-books/Corporate/Strategi_2014-2019/#/12/.  

http://emagstudio.win.dtu.dk/E-books/Corporate/Strategi_2014-2019/#/12


 

  

 
       

           
   

 

 

 
 
 

Side 3 

”Talent  og  sa arbejde  –  Strategi  2023”  so   sætter  4  fokuso råder  for  strategipe-
rioden:  
 
•  Tiltrækning,  udvikling  og fastholdelse  af  videnskabeligt talent   
•  Uddannelse   ed tættere  kobling til forskning  og praksis   
•  Sa arbejde  og  sa fundsengage ent  – nationalt  og  globalt   
•  Ét  sa let  og fokuseret  universitet   

Københavns Universitetsbibliotek er en sa arbejdsorganisation, nedsat af Køben-
havns Universitet og Det Kgl. Bibliotek,  ed ansvar for biblioteksservice for Kø-
benhavns Universitet. 

Køb nhavns  Univ rsit tsbibliot k  

Universitetsbibliotekets  strategiske  fokus  er  at give  studerende,  undervisere  og  
forskere  ved Københavns  Universitet  adgang  til  relevant faglitteratur  fortrinsvis  i  
digital for   og til  personlig  vejledning pri ært  via  digitale  løsninger  og  subsidiært  
ved betjening i  et fysisk  studie- og lærings iljø.   
 
Løbende  behovsafdækning,  inddragelse  og dialog  skal  sikre,  at  universitetsbiblio-
tekets  ressourcer  og  services  lever  op til  universitetets  behov  og forventninger.  
Dette  sker  genne   øget  nærhed/sa arbejde,  øget  effekt åling  af  bibliotekets  res-
sourcer  og  services,  synliggørelse  og indlejring  af bibliotekets  services  og tilbud  
sa t  øget brugerinddragelse  i udviklingen  af bibliotekstilbud.   
 
Strategien  er  udfoldet i 3 kerneo råder: Infor ationsforsyning,  understøttelse  af  
infor ationsko petencer  og forskerservice  (enslydende/sa  enfald   ed Roskilde  
Universitetsbiblioteks  første  3 kerneo råder,  læs   ere  herunder).  

Roskild   Univ rsit t  og  Roskild   Univ rsit tsbibliot k  
Roskilde  Universitets  (RUC)  strategi løber  fra  2015  til 2020  og kan  findes  her:  
https://typo3.ruc.dk/filead in/assets/ad /doku enter_og_noegletal/strategi/Strate 
gi_Ny_RUC.pdf   
 
RUCs  strategi bygger  på  visionen  o ,  at  RUC  ”… s kal  være  med  til  at  skabe  bære-

dygtige  løs i ger  på fremtide s  store  udfordri ger   atio alt  og globalt  –  i de   for  

miljø,  ulighed,  demokrati,  su dhed  og kulturel  sameksiste s”.   
For  RUC  søges  visionen  opfyldt  via  følgende  indsatso råde  fra  Strategi  Ny  RUC  
2015  –  2020:  
 
•  Styrke  kvaliteten  af forskning,  uddannelse  og  sa spil   ed  o verden  
•  Styrke  sa  enhæng  og  synergi   elle   uddannelse  og forskning  
•  Styrke  økono isk funda ent for  forskning  og  uddannelse  
•  Styrke  RUC  so   fælles  arbejdsplads  for  studerende,  forskere  og  ad inistrative  

 edarbejdere  
  
So   en  del  af  RUC’s  akade iske  infrastruktur  vil  Universitetsbiblioteket  under-
støtte  universitetets  indsatso råder  ved  at  arbejde   ed 4 kerneo råder,  der  udgør  
RUbs  Strategi 2017  –  2018.  

https://typo3.ruc.dk/fileadmin/assets/adm/dokumenter_og_noegletal/strategi/Strate


 

  

            
             

              
      

 
            

           
       

             
            
            
        

  
 

             
           

       
        

          
   

 

Side 4 

Roskild   Univ rsit tsbibliot k  

Universitetsbibliotekets  fre adrettede  strategiske  fokus  er  at give  studerende,  
undervisere  og forskere  ved Roskilde  Universitet  adgang til  relevant faglitteratur  
fortrinsvis  i digital for   sa t  at  understøtte  infor ationsko petencer  via  person-
lig  vejledning  og  undervisning både  fysisk  og  via  digitale  løsninger.  Herudover  at  
understøtte  forskningsinfrastrukturen  på RUC  ved  at levere  en  række  specialise-
rede  services  sa t  at  sikre  opti ale  vilkår  for  studier,  læring  og  sa arbejde  i det  
fysiske  studie- og lærings iljø  inden  for  4 kerneo råder:  
 
•  Infor ationsforsyning  
•  Understøttelse  af infor ationsko petencer  
•  Forskerservice  
•  Studie- og lærings iljø  
 
Syddansk  Univ rsit t  og  Syddansk  Univ rsit tsbibliot k  

Mål og for ål for SDU’s bibliotek er en naturlig forlængelse af universitetets over-
ordnede strategi; at skabe værdi for og  ed sa fundet, at udfolde de  ange talen-
ter og fre  e det unikke, at bryde grænser og at for e fre tiden –  ed pejle-
 ærkerne bæredygtighed, kvalitet, relevans og differentiering. 

Det er strategisk vigtigt for SDU at fortsætte udvidelsen af det lokale sa fundsen-
gage ent og de regionale sa arbejder genne  en indsats  ed udgangspunkt i 
bibliotekssa arbejder og partnerskaber, herunder  ed regionens University Col-
leges (UC’er), folke- og centralbiblioteker,  useer  .fl. hvor der er fokus på, at 
sa arbejdet er strategisk og relevant for SDU, regionen og sa fundet so  helhed. 
Derudover satses på differentiering af SDU so  et universitet, der tilbyder et ny-
skabende og innovativt forsknings- og uddannelsesbibliotek på højeste internatio-
nale niveau. 

SDU’s bibliotek er på forkant af udviklingen og bidrager til de trends og udvik-
lingstendenser, der er væsentlige for SDU i fre tiden, dvs. fx digitalisering, forsk-
ningsdata anage ent inkl. GDPR, Citizen Science, innovativ Special Collections-
forskning, radikal uddannelsesinnovation, understøttelse af forskere og studerende 
på alle karrieretrin, nye og innovative  etrikker, internationalisering af personale 
og services  . . 

Aalborg  Univ rsit t  og  Aalborg  Univ rsit tsbibliot k  (AUB)  

Aalborg Universitetsstrategi for  årene  2016  –  2021  ”Viden  for  Verden”  fokuserer  på  
universitetets  tre  kerneaktiviteter:   
 
•  Forskning  
•  Uddannelse  
•  Videnssa arbejde  

Hver  af de  tre  kerneaktiviteter  har  en  vision  og  nogle  indsatso råder  for  perioden  
2016-2021  –  arbejdet   ed  at  udvikle  AAU til fre tiden  tager  afsæt i 4  særkender,  
der  adskiller  AAU fra  de  andre  danske  universiteter:  
•  Proble orientering  
•  Sa arbejde  
•  Engage ent  
•  Forandring  
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For uddybning af kerneaktiviteter, indsatser og særkender se http://www.e-
pages.dk/aalborguniversitet/381/ht l5/ . 

Aalborg  Univ rsit tsbibliot k  (AUB)  

Aalborg Universitetsbiblioteks (AUBs) understøttelse af de tre kerneaktiviteter 
foregår i tæt dialog  ed forskere, undervisere, vejledere og studerende ved AAU. 

Herudover indgår bibliotekschefen i den ad inistrative ledelsesgruppe, hvilket 
styrker bibliotekets understøttelse af kerneaktiviteternes udvikling på tværs af 
ad inistration, forskning og undervisning ved AAU. 

Endvidere understøtter biblioteket ”Viden for Verden”-strategiarbejdet  ed udvik-
ling af studie iljø og undervisnings- og vejledningsfor er sa t e-læring, der ud-
vikler og understøtter det proble orienterende særkende på AAU. Ekse pelvis 
indtænkes det proble orienterede projektarbejdes faser i den  åde biblioteksun-
dervisningen og vejledningen tilrettelægges på. Ligeso  proble orientering er 
grundlaget for indretningen af bibliotekets studie- og læsefaciliteter. 

Aarhus  Univ rsit t  og  Univ rsity  Library  (AUL)  
Aarhus Universitets strategi for årene 2013 – 2020 definerer en række strategiske 
 ål inden for o råderne forskning, uddannelse, talentudvikling og vidensudveks-
ling. Se 
http://www.au.dk/filead in/www.au.dk/o _au/ledelse/STRAT2020_DK_FINAL_W 
EB.pdf 

Genne  udarbejdelse af strategiske sigtepunkter og handlingsplaner understøtter 
AUL genne førelsen af universitetets strategi. Tilgangen er baseret på tæt dialog 
 ed universitetsledelse og de faglige  iljøer, hvilket sikrer en stadig udvikling af 
services, der  atcher nye behov, f.eks. inden for e-science, e-learning, publicerings-
virkso hed, Open Science  ed videre. 

Aarhus  Univ rsity  Library  (AUL)  

M.h.t.  forskning  og  uddannelse  understøtter  AUL  universitetets  forskning  og  ud-
dannelse  ved  at tilbyde  services  over  for  forskere  og  studerende,  der  er  fleksible  og  
trækker  på  effektive  fælles  processer.  AUL  arbejder  således  både   ed  services  
lokalt  på fakultetsbibliotekerne,   en  også i  tværgåe de  udviklingsspor,  der  sikrer  
fokus  på  effektivisering,  produktudvikling  og ko petenceudvikling.   Biblioteket  er  
ligeledes  en  central   edspiller  i udvekslingen   elle   universitet  og  o verden  ved  
at  understøtte  AU’s  strategier  vedr.  Open  Access,  Open  Science  etc.  

D t  Kgl.  Bibliot k  (KB)  

1.  januar  2017  fusionerede  KB  og Statsbiblioteket,  således  at der  er  skabt  en  sa -
let forskningsbiblioteksorganisation  for  Kultur inisteriets  o råde  i regi  af KB.  
 
KB  er  finansieret  via  finansloven  sa t  ved diverse  aftaleforhold   ed  universiteter,  
hvor  der  over  de  sidste  2 år  er  sket  en  begyndende  centralisering  af  universitets-
biblioteksservices  i KB.  En  af bevæggrundene  for  kontraktionen  i  sektoren  er  rege-
ringens  årlige  2  % besparelser,  ko bineret   ed forlagenes  prisstigninger,  hvilket  
sætter  serviceydelserne  under  pres  og fordrer  nye  og   ere  effektive  løsninger,  her-
under  styrket  sa arbejde  og fælles  syste er  på tværs  af  universitetsbibliotekerne.  
En  anden  bevæggrund  er  fre ko sten  af  nye  ko plekse  serviceopgaver,  fx  digital  

http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/om_au/ledelse/STRAT2020_DK_FINAL_W
http://www.e


 

  

 

          
         

          
        

 
               

         

 

            
           

  
 

          
          
        
           
  

 
           
         

 

            
         
              

            
           

 

              
        

Side 6 

hu aniora  og Open  Science,  so   kræver  nye  ko petencer  og  servicesnitflader,  der  
kun  kan  leveres  af  større  enheder  der  evner  specialisering,  ikke   indst  inden  for  
de  IT-syste er,  so   disse  nye  serviceopgaver  baserer  sig på.  
 
Endelig har  den  digitale  kulturarv  stor  relevans  for  de  fleste  universitetsforskere,  
hvilket kalder  på  et fornyet  sa arbejde   elle   danske  universiteter  og KB.  
KB  er  p.t.  i udbud   ed  et  nyt fælles  bibliotekssyste ,  dækkende  for  de  fe   univer-
sitetsbiblioteker  (i dag indeholder  KB’s  bibliotekssyste   i København  tre  universi-
tetsbiblioteker,  og derudover  drives  bibliotekssyste løsninger  for  o kring 50 kun-
der,  herunder  CBS i forhold til  bibliotekssyste grænseflade).  Det  ny fælles  biblio-
tekssyste   forventes  i ple enteret i  efteråret 2019  og  vil kunne  håndtere  licens-
porteføljestyring  – dvs.  både  deling  af licensporteføljer  og  adskillelse  af licensporte-
føljer,  alt  efter  hvad licensaftalerne  angiver.  Dette  har  ikke  været   uligt  tidligere.  
 
Fe   af Dan arks  otte  universiteter  har  forskelligartede  aftaler   ed KB  o   leve-
ring  af biblioteksservices.  

2.  Univ rsit tsbibliot k r  m d  aftal r lation  til  KB  

For Copenhagen Business School (CBS), Dan arks Tekniske Universitet (DTU) og 
Syddansk Universitet (SDU) gælder det, at al universitetsbiblioteksbetjening- og 
styring, herunder drift, strategi, udvikling og økono i er forbundet  ed  oderin-
stitutionen og der ed finansieret via universitetets økono i. 

For de øvrige fe  universiteter gælder det, at de på hver deres  åde har en aftale-
relation  ed Det Kgl. Bibliotek, so  beskrives kort nedenfor. 

IT  Univ rsit t t  (ITU)  

ITU har en servicekontrakt  ed KB  ed angivelse af specificeret serviceniveau og 
økono i o  drift af universitetsbiblioteket, dog styres licensforvaltning p.t. af ITU 
selv. 

Køb nhavns  Univ rsit t  (KU)  

Pr. 1. januar 2018 virkso hedsoverdrog KU næsten alle biblioteks edarbejdere til 
KB. Universitetsbiblioteket for KU styres via en sa arbejdsaftale  ed særskilt 3-
årig strategi og årsplaner  ed økono isk forventningsafste ning. 
Ca. halvdelen af bibliotekslokationer, inventar og enkelte sa linger ejes fortsat af 
KU. 

KU faktureres for ca. 1/3 af den sa lede økono i til universitetsbiblioteket, reste-
rende økono i er tidligere placeret i KB øre ærket KU. 

Aalborg  Univ rsit t  (AAU)  

Pr. 1. januar 2018 indgik AAU en sa arbejdsaftale  ed KB o  fælles biblioteks-
syste  og licensforvaltning, sa t evt. andre endnu ikke definerede sa arbejdso -
råder. Der er pt ved at blive udarbejdet SLA’er (Service Level Agree ents) herfor. 
I forhold til de konkrete biblioteksfaglige opgaver, der  å indgå i en sa arbejdsaf-
tale  ed KB, refererer AUB’s bibliotekschef til en vicedirektør ved KB. 

Roskild   Univ rsit t  (RUC)  

Pr. 1. januar 2017 indgik RUC en 4-årig sa arbejdsaftale  ed KB o  drift af 
RUC’s universitetsbibliotek. Alle backend arbejdsprocesser (fx drift af bibliotekssy-



 

  

         
           

    
         

  
 

            
               
               

 

         
         
           

        
 

            
             

            
              

 
 
 

  
 

       
  

     
       
 

     
    

      
     

     
     
   

 
 

   
 

      
     

       
   

     
  

     
    

 
 

 
 

     
  

      
 

   
      
   

     
    

       
      

         

Side 7 

ste , licensforvaltning, katalogisering, accession, indlån  v.) varetages af KB’s 
 edarbejdere, og al frontend service (udadvendte opgaver i direkte dialog  ed 
aftageruniversitetet fx infor ationsko petenceunderstøttelse, forskerservices, 
PURE registrering, validering og biblio etriske analyser) varetages af RUC’s 
 edarbejdere. 

Den sa lede ledelse af universitetsbiblioteket er placeret hos KB, so  også er tov-
holder for økono ien hertil i både RUC og KB regi inden for en sa let økono isk 
ra  e for de 4 år. KB fakturerer RUC for KB’s udgifter til div. backend opgaver. 

Aarhus  Univ rsit t  (AU)  

Pr. 1. januar 2018 virkso hedsoverdrog AU alle biblioteks edarbejdere, sa linger 
og økono i tilknyttet universitetsbiblioteket til KB. Universitetsbiblioteket for AU 
styres via en ra  eaftale og SLA’er, herunder også strategisk og økono isk for-
ventningsafste ning. Bibliotekslokationer og inventar ejes fortsat af AU. 

3.  Forskningsbibliot k t:  Opgav karakt ristik  
Det følgende er en karakteristik af et forskningsbibliotek, baseret på en generisk 
opgaveportefølje,  en udfoldet i bredeste forstand. Der er således ikke tale o  en 
udtø  ende oversigt, ligeso  der vil være lokale forhold, so  ikke afspejles. Af 
hensyn til overblikket er der taget udgangspunkt i en opdeling af porteføljen i seks 
ydelseso råder. 

1. 
Biblioteksprocesser og 
kernesyste er 

• Drift og udvikling af bibliotekssyste  og til-
knyttede løsninger 

• Indkøb, katalogisering, klargøring og opstil-
ling af fysisk  ateriale (bøger og tidsskrifter 
 v.) 

• Magasinfaciliteter, logistik og ad inistration 
if . lån og fjernlån 

• Indkøb/ad inistration af adgang til digitalt 
 ateriale (bøger, tidsskrifter og databaser) 

• Kontaktflade for brugerhenvendelse o  ordi-
nære driftsager (pr  ail, digitale spørgetjene-
ster, telefon  v.) 

2. 
Biblioteksfaciliteter, stu-
die- og lærings iljøer 

• Drift og udvikling af biblioteker (betjenings-
steder)  ed og uden betjening 

• Indretning, drift og udvikling af sti ulerende 
studie- og lærings iljøer 

• Opstilling af se esterhylder  ed pensu lit-
teratur/Digitale pensu lister 

• Offentlig adgang til publiku sudstyr herun-
der vedr. print/kopi/skanning  v. 

3. 
Akade isk infor ations-
ko petenceunderstøttelse 

• Generel vejledning vedr. litteratursøgning, 
kildekritik, referencehåndtering, plagiatfor-
ståelse, adgang til- og brug af biblioteksres-
sourcer 

• Undervisningstilbud  ålrettet specialestude-
rende, ph.d.-studerende  fl. i sa arbejde  ed 
aftagers faglige  iljøer 

• Studieunderstøttende digitale ressourcer eks. 
integreret i universitetets LMS (Learning-
Lib.dk – se ekse pel på generiske ele enter) 

• Fagsider  ed fagligt  ålrettede ressourcer 
4. • Ad inistration af og vejledning i open access 



 

  

  
  

   
     

   
    
     

    
   

     
      

    
     

    
      

         
    
    

   
 

 
  

    
     

       
    

       
 

        
     
   

   
      

   
 

 
 

    
      
      

    
 
        

           
         

              
          

   
 

 

 

    

         
         

       
         

               
 

      
         

  

Side 8 

Forskerkontakt og for-
skerrettede services 

rabatordninger og publiceringsaftaler 
• Initiering af service o kring kurate-

ring/for idling af forskningsdata 
• Forskerkontakt vedr. litteratursøgning 
• Vejledning i referencehåndtering, Open Ac-

cess, ophavsret, forskningsdata, publicering, 
biblio etri, PURE (forskningsregistrering) 

• Udarbejde syste atisk litteratursøgning for 
forskere, sa t  od betaling for eksterne bru-
gere og større forskningsprojekter 

• Bidrage til forskningsprocesser if . forsk-
ningsdata  anage ent, herunder Data Ma-
nage ent planning, viden o  repositories  v. 

• Bidrage til at realisere Open Science inden for 
forskellige indsatso råder, bl.a. videnskabelig 
publicering, forskningsintegritet, FAIR data, 
Citizen Science etc. 

5. 
Forskningsledelsessupport 
og forskningsregistrering 

• Central registrering af publikatio-
ner/validering af publikationer i PURE 

• Open Access berigelse af publikationer ( ed 
henblik på OA baro eteret) 

• Vejledning og pro overing vedr. ORCID og 
ResearcherID 

• Rapportudtræk fra PURE eks. if . udtræk af 
data til årsberetninger, nationale og interna-
tionale akkrediteringer, forskningstilsyn, 
bench arking, KPI  v. 

• Biblio etriske analyser, fx i pact-, netværks-
og citationsanalyser  hp. ledelsesrapporte-
ring 

6. 
For idlingsaktiviteter 

• Kulturelle for idlingsaktiviteter 
• Foredragsrækker, debat eller lign. aktiviteter 

i forlængelse af bibliotekets faglige  ateriale 
• For idling af forskningsresultater 

Det be ærkes, at forskningsbibliotekerne ud over infor ationsforsyning af univer-
sitetsbrugerne også indgår so  en vigtig brik i det nationale lånesa arbejde, hvil-
ket indebærer, at  aterialer (fysiske bøger, tidsskrifter  .v.) fra forskningsbiblio-
tekerne i et vist o fang udlånes til folkebibliotekerne. Kun på visse o råder er det 
 uligt at stille digitale  aterialer til rådighed for folkebibliotekerne og al indeli-
ge biblioteksbrugere. 

4. DEFF  –  Danmarks  El ktronisk   Fag- og  Forskningsbiblio-

t k  

B skriv ls , organisation og k rn opgav r 

DEFF, Dan arks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, er et organisatorisk 
og teknologisk sa arbejde  elle  fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne i 
Dan ark. DEFF sa finansieres af Uddannelses- og Forsknings inisteriet, Un-
dervisnings inisteriet sa t Kultur inisteriet. DEFF er på finansloven  ed 9,1 
 io. kr. afsat til drift og 11,0  io. kr. afsat til tilskud i 2018. 

DEFF’s organisation består af: 
Koordinationsudvalget - DEFF’s overordnede ledelse  ed repræsentanter fra de 
tre ejer inisterier: 



 

 
   

            
            
           

      

      

       

   

 
  
            
          

          
        

          
           

         
              
        

         
 

Side 9  

•  Afdelingschef Steen  Kyed (for and),  Kultur inisteriet  
•  Direktør  Hans  Müller  Pedersen,  Uddannelses- og Forsknings inisteriet  
•  Vicedirektør  Jakob Harder,  Undervisnings inisteriet:  
 
Styregruppen  - En  for and  og  syv   edle  er,  der  står  for  den  daglige  virkso -
hed,  herunder  planlægger,  prioriterer  og  repræsenterer  den  brede  kreds  af interes-
senter.  Styregruppen  udpeges  af koordinationsudvalget blandt  DEFF’s  interessen-
ter.  
 
Styregruppen  for  DEFF har  i perioden  2017  – 2019  følgende   edle  er:   
 
•  Professor  Børge  Obel,  AU  (for and)  
•  Professor  Marianne  Lykke,  Institut for  Ko  unikation,  AAU  
•  Kontorchef Mogens  Sandfær,  Biblio etri & Data  Manage ent,  DTU  
•  Bibliotekschef Bertil  F.  Dorch,  Syddansk Universitetsbibliotek   

•  Direktør  Svend Larsen,  Det Kgl.  Bibliotek  
•  Rektor  Anne-Birgitte  Ras ussen,  Københavns  Åbne  Gy nasiu   
•  Bibliotekschef Per  Steen  Hansen,  VIA  University College  
•  Direktør  Jesper  Her ansen,  Slots- og Kulturstyrelsen  
 

Sekretariatet  - Udfører  DEFF’s  daglige  arbejde.  Sekretariatet  er  placeret  i Slots- og  
Kulturstyrelsen.  
 
DEFF’s  virke  sker  inden  for  tre  kerneo råder:    
 

1.  Porteføljestyring  af projekter  
2.  Licensforhandling  
3.  Knowledge  Exchange  

Ad. 1. 
Projekttilskuddene udgør i 2018 11  io. kr. De bliver ydet til fælles udviklingspro-
jekter og til at fre  e fælles driftsløsninger. Der ydes pri ært tilskud til forsk-
nings- og uddannelsesbiblioteker. I perioden 2018-2019 er der fokus på følgende 
indsatso råderne: digitale i formatio skompete cer på tværs af u dervis i gsi -
stitutio er e, forsk i gsdata ma ageme t, fremtide s publiceri gsøko omi og 

forsk i gsoutput,  æste ge eratio s forsk i gsevalueri g, i dikatorer og metrikker 

samt citize  scie ce. 

Ad. 2 
DEFF o sætter for ca. 200  io. kr. (2016) i udgiftsneutrale licensforhandlinger på 
vegne af institutioner under ejer inisterierne. DEFF har  andat fra Danske Uni-
versiteter til forhandlingen fx  ed forlaget Elsevier via en forberedelsesgruppe 
bestående af licensfaglige repræsentanter fra universitetsbibliotekerne, der er ud-
peget i sa råd  ed Forskningsbibliotekernes Chefkollegiu  (FC). FC bistår DEFF 
 ed en chefforhandler i de konkrete forhandlinger. FC består af universiteternes 
bibliotekschefer, hvor lederen af Københavns Universitetsbibliotek p.t. er FC for-
 and. KB fungerer so  en  eget stor spiller i forhold til licensforvaltningen i det 
sa lede licenslandskab grundet aftaleforholdene  ed flere universiteter, hvor 
størstedelen af licensøkono ien, so  DEFF forhandler for, er varetaget. 
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DEFF’s forhandlinger er baseret på opt-ind princippet: Individuelle institutioner 
har frihed til at gøre brug af – eller ikke gøre brug af – konsortiets serviceydelser. 
DEFF varetager fællesskabets interesser og stiller alle deltagende institutioner 
lige for indgåede forhandlinger. Offentlige institutioner og organisationer uden for 
uddannelsessektoren, der i dag betjenes af DEFF Indtægtsdækket Virkso hed, 
sikres betjening. 

Ad. 3 
DEFF er  edle  af det internationale partnerskab Knowledge Exchange (KE). 
DEFF investerer årligt 45.000 EUR sa t knap ½ årsværk i dette partnerskab. KE 
har fokus på udveksling af viden og erfaringer på o råder so  digital infrastruk-
tur og udviklingen af infor ations- og ko  unikationsteknologier for videregåen-
de uddannelser og forskning. Aktuelt har KE fokus på to indsatso råder: Open 
Access og Research Data. Derudover arbejdes der  ed udveksling af viden og erfa-
ringer partnerorganisationerne i elle  o  blandt andet licensforhandlinger, 
ko  unikation og PR sa t digitalisering. 



 
 

 

 

 

 

    

 
            

         
  

               
         

              
     

 
            

           
 

     
 

            
        

          
              

   
             

  
      

         
    
         
         

 
  
      

         
             

    
 

 
  

       
  

           
  

    
        

  
   

  
  

 
          

 
   

  

Notat 

3. decembe 2018 

B lag  1:  Beskr velse  af  datagrundlag  

  

Den fø gende statistik for forskningsbib iotekerne i Danmark er udarbejdet med indspi  fra 
bib iotekerne for at sikre de nyeste ti gænge ige ta  (2017-ta ). 

Det nuværende Det Kg . Bib iotek er i statistikken opde t i: Det Kg . Bib iotek (KB) samt 
Københavns Universitetsbib iotek og Aarhus University Library, for at udski  e universi-
tetsbib iotekerne. De institutioner, som Det Kg . Bib iotek i dag består af, er indeho dt heri, 
jf. note 3 og 4. 

På grund af komp eksiteten i det daværende Det Konge ige Bib iotek / Københavns Univer-
sitetsbib iotek er ta  ene på dette område supp eret med institutionens egne ta . 

Fø gende noter ska  bemærkes: 

1) I den sam ede økonomi for forskningsbib iotekerne er de indirekte udgifter ikke 
medregnet. Indirekte udgifter dækker over bygningsdrift, administration, genere  
IT mv. Eksempe vis gæ der det for Københavns Universitetsbib iotek, at den pro-
centvise forde ing udgør 54 pct. ti  direkte udgifter og 46 pct. ti  de indirekte udgif-
ter (2017 regnskab). 

2) Anta  et af studenterårsværk og videnskabe igt ansatte er fra 2017 og hentet på 
universiteternes hjemmesider. 

3) I ”Københavns Universitetsbib iotek” indgår også 
- Bib ioteket ved Institut for Nordiske Studier & Sprogvidenskab 
- Det Administrative Bib iotek 
- Institut for Kunst- og Ku turvidenskab, bib ioteket, Københavns Universitet 
- Institut for Medier, Erkende se og Formid ing, bib ioteket, Københavns Univer-

sitet 
- KVINFO 
- Nordisk Forskningsinstituts Bib iotek, Københavns Universitet 

4) I ”Det Konge ige Bib iotek” indgår også Danmarks Kunstbib iotek. 
5) IT-bib ioteket opgiver ikke ta  ti  Statistikbanken - ta  er udtrukket fra Københavns 

Universitetsbib ioteks ta  grundet serviceafta e. 

Definitioner  på  må ekategorier  

Målekategor er Def n t on 

Sam et økonomi 2017 (1000 kr.) Statistikbanken: Nettoudgifter 
(1000 kr.) 

Anta  videnskabe igt persona e ÅV 2017 Det sam ede ta  for fu dtids- og 
de tidsansat videnskabe igt per-
sona e (VIP og DVIP) 

E-portefø je – udgifter 2017 (1000 kr.) Statistikbanken: Indkøb e ektro-
niske materia er 

E-portefø je (tidsskrifter+bøger+databaser) – for-
brug/down oad 2017 

Statistikbanken: Brug (down o-
ad) 

Trykte ressourcer – udgifter 2017 (1000 kr.) Statistikbanken: Indkøb fysiske 
materia er 

Studiep adser Statistikbanken: Siddep adser 
med bordp ads 

   Dok. n . 16/02133-25 



 

  

       
   

 
   

   
   

   
 
 

 

Side 2 

Åbningstimer pr uge Det sam ede anta  åbningstimer 
på a  e bib iotekets betjenings-
steder 

Undervisnings ektioner Statistikbanken: Afvik ede  ekti-
oner ti  brugerundervisning 

Undervisningsfremmøde Statistikbanken: Fremmødte 
de tagere ti  brugerundervisning 
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