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Synsfeltet
Halløj!

Du dér!
Ja – dig, der læser dette lige nu!
Du er en af mindst 220 læsere af
Uddannelsesbibliotekaren.
Vi vil gerne opfordre til, at du overvejer at
lægge en lille dråbe blod og sved og yde en
indsats for fællesskabet i faggruppen Bibliotek &
Uddannelses bestyrelse. Du er også velkommen
til at tilskynde en kollega.

Giv lyd hvis du har lyst til at indgå i et
forpligtende og givende kollegialt samarbejde i
faggruppens bestyrelse – vi skal bruge 2-3 nye
medlemmer. Vi hører også gerne fra dig, selv
om du ikke kan komme til Generalforsamlingen.

Den nuværende bestyrelse har prioriteret at
opsøge emner og skribenter til artikler, så
Uddannelsesbibliotekaren kan udkomme to
gange om året. Med Uddannelsesbibliotekaren
når vi ud til alle vore medlemmer! Vi holder kun
få møder og har købt hjælp til kassererjobbet.
En ny bestyrelse er selvfølgelig velkommen til at
lave andre prioriteringer.

Vi håber selvfølgelig, at det atter lykkes at
samle en fuldtallig bestyrelse – ellers bliver
dette sidste gang, du hører fra dit inspirerende
kollegiale netværk. n
På bestyrelsens vegne
Mette, Dina, Erik, Pernille, Tanja og Birgit

Faggruppen Bibliotek & Uddannelse
indkalder til generalforsamling
torsdag d. 21. marts 2013 kl. 14 – 15.30
på Statsbiblioteket i Århus
Før Generalforsamlingen vil der blive afholdt en inspirationsdag om

Det gode studiemiljø og indretning af biblioteket
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til vedtægtsændringer skal være
faggruppen i hænde senest d. 21.12.12.
Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til dlp@aurehoej.dk senest
d. 06.02.13.
Beretning for 2011 – 2012 offentliggøres på faggruppens hjemmeside
www.bf.dk/DitFag/Faggrupperne/BibliotekOgUddannelse d. 21.02.13.
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Af Susanne Nielsen,
Erhvervsakademi MidtVest

Jeg bringer en solstrålehistorie.
I august 2011 fik jeg et drømmejob, da jeg blev ansat som videnmedarbejder på Erhvervsakademi
MidtVest (EAMV).
Solstrålehistorie - fordi det er et
job, som ikke eksisterede før.
Drømmejob - fordi jobbet indeholder de ting, jeg har kæmpet
for, at fremtidens bibliotek også
kan være. Min primære opgave er
undervisning og dialog på tværs
af uddannelserne.
Vi har ca. 700 studerende fordelt
på 13 tekniske, it-tekniske og
merkantile uddannelser, derudover går der også en del deltidsstuderende gennem huset.

Udfordringen

Da jeg skulle ud at søge arbejde i sommeren
2011 faldt mit valg bl.a. på EAMV, som jeg i ti år
havde været tilknyttet, da erhvervsakademiet før
var en del af Uddannelsescenter Holstebro. Jeg
havde da 4 timer om ugen på EAMV. Nu skulle
jeg sælge mig selv til en 37 timers stilling.
Tidligere har jeg været ansat på Aalborg
Universitets Bibliotek, hvor jeg servicerede og
underviste forskere, ph.d.er og master
studerende, derefter på Uddannelsescenter
Holstebro med fokus på bl.a. de tekniske
gymnasiale uddannelser, og på VIAUC med
professionsbachelor - og jeg har oplevet at
undervisning og vejledning i vidensøgning,
kildekritik m.m. er vigtigt på alle uddannelsestrin. Jeg har hele tiden ment, at kontakten med
de studerende i undervisningen er vigtigere end
biblioteket som rum. Omvendt vil jeg sige, at
når rummet er der, er det vigtigt at rummet
er tilgængeligt, og at man kan møde en
ressourceperson enten fysisk eller online.
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Bibliotek Utopia
Jeg vidste, at EAMV havde brug for en
informations-/videnmedarbejder, og jeg vidste
også, at ledelsen ikke var interesseret i at få
et fysisk bibliotek. Desuden var der et stort
ønske fra underviserne om at få mere fokus på
informationssøgning i undervisningen, og de
ville også gerne selv klædes bedre på. Endelig
var der en del databaseadgange og ønske om
flere, som også krævede, at der blev undervist i
brugen af dem.
Så var der den store udfordring akkreditering
- både nye og igangværende uddannelser hvordan får vi mere relevant forskningsviden
ind i akademiuddannelserne, som kravet er?
Hvordan får vi dokumentet, at vi har adgang til
ny viden, at vi bruger det i uddannelserne, og at
det når helt ud til de studerende?

Sigtet med mit jobindhold

At arbejde for funktionen i stedet for biblioteksrummet: biblioteksfunktionen som brobygger
og facilitator i udviklingen af samspillet mellem
fagene eller uddannelserne, så der bliver fælles
berøringsflade. Videnbegrebets mangfoldighed
udmøntes i min stillingsbeskrivelse og giver nye
roller, men alligevel med sammenhæng i det de
fleste af os uddannelsesbibliotekarer beskæftiger os med i dag, med krav om opdateret
viden/information, der skal ud i alle undervisningssammenhænge. Dette kræver en udarbejdelse af en fremtidig IT/kommunikations- og
videnstrategi for erhvervsakademiet.
At lære de studerende/underviserne at navigere i
informationshavet og gøre en indsats for at løfte
vidensniveauet, hvor der er fordring om ny viden
til alle og integration af informationssøgning
i undervisningen ved dialog og samarbejde
med underviserne. Understøtte de store krav til
dokumentation af viden, både for de studerende
og hele organisation. For de studerende skal
jeg arbejde for, at der skal flere krav til dokumentation ind i deres projekter.

Så min nye stillingsbeskrivelse er blevet alt
med informationssøgning, videnopsamling,
videnstrukturering og videndeling. Hvordan får
vi viden struktureret, så det er let tilgængelig
for alle? Hvordan får vi målrettet den viden, der
er tilgængelig på nettet, så de studerende kan
se relevansen til lige deres uddannelser? Det
var mine fremtidige jobfunktioner i august 2011
- og hvad er det så blevet til?

Hvad barnet skal hedde?

Vi havde mange navne på banen, og skulle det
hedde noget med bibliotek eller ej? Vi valgte
til sidst at kalde det Bibliotek Utopia ud fra
devisen ”Er det utopi at have et bibliotek uden
bøger?” EAMV satser på både en videnskabelig
og erfaringsbaseret infrastruktur med et bogløst
bibliotek med struktureret viden, der er online
tilgængelig.
I den sammenhæng fandt jeg dette på Wikipedia
under Francis Bacon:
I sin utopi “The New Atlantis” præsenterer
Bacon et detaljeret billede af en ny verden med
en kompleks videnskabelig infrastruktur, der
understøtter eksperimenter og andre former for
videnskabelig udforskning….
Bacons utopi beskriver med andre ord de
forskningsinstitutioner, der ses som nødvendige
for den nye eksperimentelle filosofi og har
fungeret som inspiration for grundlæggelsen af
Royal Society i år 1660. (Set på da.wikipedia.org
d. 28.10.12)
Vi kaldte det et bibliotek for at slippe for at
skulle opfinde et andet navn, som ikke sagde
så meget om funktionen, som ordet bibliotek
gør. Bibliotek Utopia er både navnet på min
funktion, på bibliotekets hjemmeside og
biblioteksdatabasen samt den strukturerede
adgang til online ressourcer. Det er også et rum i
vores studieportal og intranet, hvor meddelelser
fra biblioteket, undervisningsmateriale,
adgangskoder, databasevejledninger er
tilgængelige.

- fra 4 til 37 timer pr. uge

Undervisning af Multimediedesignstuderende
Fotos: Casper Aaberg

Hvor er Bibliotek Utopia?

Når der ikke er et bibliotek i traditionel forstand,
hvor er bibliotekaren og informationsspecialisten
så? Hvordan arbejder man som bibliotekar uden
bøger? I begyndelsen var det lidt specielt ikke at
kunne give de studerende en bog i hånden, når
de kom med et informationsbehov, eller en bog
de gerne ville låne.
Jeg underviser de studerende i bibliotek.dk, men
uden at jeg aktivt er involvereret i bestillinger
og leveringer. Jeg underviser i brug af alle
de databaseadgange vi har, både danske og
udenlandske artikel- og virksomhedsdatabaser.
Jeg tilbyder dem både klasseundervisning og
individuel vejledning.
Hvor er jeg? Jeg er fysisk både i Herning og i
Holstebro. Jeg har åbent for vejledning to dage
begge steder. I Herning sidder jeg på lærerværelset, men deler ved siden af et vejlednings-/
supportrum med IT og studievejledning, hvilket
fungerer godt. I Holstebro har jeg mit eget
kontor.

Koncentrerede studerende i Herning

Utopia Bibliotekaren

Jeg har udarbejdet en skabelon for et undervisningsforløb for de fire semestre, som jeg
målretter til de forskellige uddannelser. Jeg
arbejder på at få det ind i de forskellige
uddannelsers årshjul; men der er stor forskel
på, hvor meget jeg underviser på de enkelte
uddannelser, fra 1-10 timer i løbet af de to
år. Undervisning og vejledning i søgning efter
information er altid i forbindelse med projekter,
praktikophold og afsluttende eksamensopgave.
Mit fokus er at klæde de studerende på til
selvstændigt at kunne søge, vurdere, anvende og
registrere kilder. God dialog med underviserne
og ved hele tiden følge med i, hvilke projekter de
studerende har, betyder, at jeg er klædt på til at
vejlede og undervise ind i fagene.
Over for underviserne ydes der bistand til
søgning af ny viden, både aktivt og passivt
samt intro til databaserne. Efterhånden som
jeg har dialog med de enkelte undervisere på
lærerværelset, i frokoststuen og som deltager

på de enkelte uddannelsesteams-, hus- og
koordinatormøder og i forbindelse med
akkreditering af de enkelte uddannelser, bliver
jeg i stand til at komme med forslag til ny viden.
Vores videnbase understøtter også videndeling
og stiller systematisk viden til rådighed.

Videndatabase Utopia

Jeg er tovholder på flere spændende projekter
i organisationen EAMV. Vi er i gang med at
integrere en større Videndatabase Utopia som
skal indeholde:
• Biblioteksdatabase inkl. Hovedopgaver
• Kompetencedatabase
• Virksomhedsdatabase med virksomhedsdata
og kontaktpersoner, som vi på en eller anden
måde samarbejder med
• Blanketter til registrering og evaluering af
praktik, virksomhedsbesøg, foredragsholdere
m.m. 4
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....Bibliotek Utopia
- fra 4 til 37 timer pr. uge
I Biblioteksdatabasen Utopia registrerer
jeg de bøger som står ved underviserne, dog
ikke pensumbøger. Bøgerne er undervisernes
ejendom, og er registreret til hver enkel underviser. Hvis studerende eller andre ansatte skal
låne bøgerne, lånes de direkte af underviseren
via biblioteksbasens selvudlån. Et nyt tiltag er,
at vi skal have registreret alle hovedopgaver og
have online adgang til de opgaver, der ikke er
fortrolige.

Kompetencedatabasen indeholder under-

visernes opdaterede CV og de kurser, konference
m.m., som vi deltager i. De blanketter, der bliver
udfyldt i forbindelse med et kursus, indeholder
en evaluering af kurset samt hvad det kan tilføre
EAMV.

Virksomhedsdatabasen indeholder informationer om virksomheder og kontaktpersoner.
Blanketter (virksomhedsbesøg, studieture,
eksterne foredragsholdere, projekter).
Praktikregistrering og evaluering.
Formålet med Videndatabase Utopia er at give
struktur og systematik omkring videnarbejdet.
Det skal bruges til VIDENDELING, minimering
af kompetencegab og nyudvikling i forhold til:
Fremtiden, egne strategier, dokumentation til
EVA, ACE, Ministerierne.

Deltagelse i Team K

EAMV har oprettet et Team K(nowledge), der
fungerer på lige fod med akademiets andre
uddannelsesteams. Her er fem faste deltagere:
to uddannelseschefer, en pædagogisk-, en
administrativ- og en videnmedarbejder,
derudover inddrages undervisere ad hoc. EAMV
arbejder med videngrundlag og videnomsætning
som en integreret del af de strategier, der er
udarbejdet, og disse er hele tiden i udvikling.
Indholdet af disse strategier vil afspejles i Team
K´s aktiviteter.
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Arbejdsområder for Team K:
• Strukturere, dokumentere og systematisere
viden & kompetencer
• Kvalitetsarbejde og -sikring
• Akkreditering
• Indberetning
• Helt nye tiltag

Bibliotekar og akkreditering?

Kan jeg bruge mine kompetencer som bibliotekar
i forhold til akkrediteringen? Ja! For det første
deltager jeg i teammøderne på de uddannelser,
der skal akkrediteres, jeg deltager i forhold til
min funktion, så det er med input som ajourført
tidsskriftsoversigt og databaseoversigt. Det er
med en semesteroversigt over undervisning i
informationssøgning til de studerende, hvis
undervisningen ikke allerede er ført ind i et
årshjul. Det er i forhold til videnblanketterne,
så som hvilke oplægsholdere, der har været på
uddannelsen. Det kan være undervisning i
databaser for underviserne. Det kan være

anbefaling af oplægsholder eller konferencer,
søgning på artikler, bøger m.m. Jeg medvirker
ved ansøgningen og ligeledes ved mødet med
Evalueringscentret. Det handler hele tiden om
at byde ind i forhold til mine kompetencer som
videnmedarbejder/bibliotekar.
Jeg vil sige at min profil er meget lig den
indlejrede eller integrerede bibliotekar, som det
er beskrevet i Fremtidens forskningsbibliotek:
”Bibliotekarer og informationsspecialister
understøtter stadig forskningen og undervisningen. Men forholdet til moderinstitutionen
har ændret sig, og biblioteket, som vi kendte
det tidligere, er nu udfaset og bibliotekarer og
informationsspecialister er knyttet til forskningsog undervisningsmiljøerne på en mere integreret
måde i forhold til aftagerne i form af indlejrede
bibliotekarer og informationsspecialister, som
indgår som medlemmer af forskningsteams,
undervisningsteams etc. og ikke længere er
forbundet med en fysisk bygning/et bibliotek.”
(s. 13) n

Fremtidens forskningsbibliotek
Danmarks Forskningsbiblioteksforening nedsatte i marts 2012 en arbejdsgruppe med den opgave
at beskrive de vigtigste trends, der påvirker forsknings-, fag- og uddannelsesbibliotekerne udvikling,
komme med bud på de fremtidige hovedopgaver samt give en række scenarier for disse bibliotekers
fremtid.
Resultatet kan læses i: Fremtidens forskningsbibliotek. Heri opstilles en række internationale trends, der
utvivlsomt også vil blive væsentlige for danske forhold, som baggrund for udarbejdelsen af ni mere eller
mindre skræmmende fremtidsscenarier. Det er vigtigt at uddannelsesbibliotekerne markedsfører sig og
beviser deres værdi for moderinstitutionen. Håbet er, at læsningen af rapporten vil give inspiration til
strategiarbejdet på uddannelsesbibliotekerne – hvilket scenarie vil du helst have at dit bibliotek bliver
præget af?
Fremtidens forskningsbibliotek. Rapport fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr.
FFUbibliotekernes Fremtid, september 2012 – kan findes på: www.dfdf.dk

Udlån via terminalen
Foto: Maiken Schou

Servicepunkter
på uddannelsesbiblioteket
Af Bente Thorup Andersen, UCN Biblioteket, Business og Teknologi

University College Nordjyllands bibliotek på Business
og Teknologi (det tidligere
Nordjyllands Erhvervsakademi)
har som det (vistnok) første
uddannelsesbibliotek i
Danmark indført servicepunkter, dvs. selvbetjente
udlåns og -afleveringssteder.
Biblioteket er en del af det
samlede bibliotek på UCN,
der består af fem afdelinger
inden for hovedområderne
Pædagogik, Sundhed, Business
og Teknologi, placeret på
adresser i Aalborg og Hjørring.
Dertil kommer de to afdelinger
med servicepunkter.

Baggrunden

For omkring et år siden fik bibliotekarerne på
Business og Teknologi noget af en melding:
På grund af pladsmangel ønskede ledelsen at
nedlægge to af bibliotekets tre afdelinger. Da
det første chok havde fortaget sig, skred vi
til handling, og fik i løbet af to måneder
flyttet de to biblioteksafdelinger på Lindholm
Brygge og Sofiendalsvej ind til det kommende
”hovedbibliotek” for Business og Teknologi i

Porthusgade. Her råder biblioteket over et
lokale på 300 m2, og ved hjælp af en kraftig
oprydning, hvor blandt andet bygningskonstruktørernes samling af byggematerialer
måtte lade livet, lykkedes det at skaffe plads til
bøgerne fra de to afdelinger.

der mange, der ikke opdagede det, før de vendte
tilbage til februars semesterstart. Mange gav
udtryk for deres frustration, hvilket bibliotekspersonalet i sagens natur kun kunne dirigere
opad i systemet, da det jo ikke var vores beslutning.

Da man regnede med at det var en midlertidig
løsning, og at biblioteket i løbet af et par år
skulle flytte tilbage til en udvidet UCN afdeling
på Lindholm Brygge, måtte hele manøvren
helst ikke koste noget. Det betød genbrug af
eksisterende reoler og andet inventar, og ved
hjælp af sindrige lister over hylder, gavle og
mellemstykker fra de omkring 14 forskellige
involverede reolsystemer lykkedes det alligevel
at få det hele til at gå op i en højere helhed –
måske på nær de stærkt rød-orange reoler?

Vi skyndte os at få stablet selvudlånsterminaler
på benene, og med god hjælp fra kolleger fra IT,
pedeller og ikke mindst receptionspersonalet de
to steder lykkedes det at tage systemet i brug
nogle uger inde i semesteret.

Hvad med bibliotekarerne?

Personalet på 3½ bibliotekar havde længe
syntes, at al vores arbejdstid gik med at
bemande åbningstiden på de tre afdelinger,
og at vi havde al for lidt tid til ’alt det
spændende’ - udvikling af nye online tiltag,
nye undervisningstilbud, tilbud til vore mange
internationale studerende osv. Og med ét blev
dette problem løst for os som ved en Deus ex
Machina, og vi fik udarbejdet en vagtplan med
noget så luksuriøst som vagtfri dage. Var vi så
tilfredse?? Nej ikke helt, for ….

Hvad med de studerende?

Omkring 2.000 studerende og medarbejdere på
to store afdelinger stod pludselig uden bibliotek,
og da flytningen skete henover juleferien, var

Servicepunkt?

Selve navnet servicepunkt gav anledning til
en del diskussion, da det ikke stod lysende
klart for alle, hvori servicen bestod – den var
jo tværtimod blevet forringet! Det endte dog
med at blive det navn, vi holdt fast i, dels fordi
det er den betegnelse, der bliver brugt om
folkebibliotekernes udlån- og afleveringssteder
i bl.a. butikker og postkontorer, og dels ud fra
devisen om, at det trods alt er bedre end slet
ingen service.
Personalet i reception og studiekontor de to
steder spiller en central rolle, idet det er dem,
der sørger for at sætte reserverede bøger på
reserveringshylderne og tage udløbne reserveringer fra. De tømmer også afleveringskasserne og sørger for at sende bøgerne retur
til ’hovedbiblioteket’ i Porthusgade. Da vi har
intern kørsel mellem UCN’s afdelinger to gange
om dagen, er der ikke lang ventetid på at få
bøger bragt fra ét bibliotek til et andet. 4
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Servicepunkter
på uddannelsesbiblioteket
Organisering af ordningen

Det interne bestillingsflow til de to ubemandede
afdelinger foregår ved, at alle bestillinger,
reserveringer og fjernlån bliver dirigeret til
Porthusgade. Her bliver de taget fra og lagt i to
bakker, som bibliotekarerne tømmer to gange
om dagen. Så logger man sig på den pågældende skranke og kører reserveringsnumre ud,
samtidig med at de tilhørende reserveringsbeskeder via mail og sms bliver sendt til
låneren. På den måde går der mindst mulig tid,
fra låneren modtager reserveringsbeskeden, til
bogen rent faktisk står på reserveringshylden.
Det hurtige flow af bøger mellem afdelingerne
sammenholdt med, at biblioteket i Porthusgade
ligger centralt i Aalborg centrum, gør, at
studerende og ansatte fra Sofiendalsvej og
Lindholm Brygge har gode muligheder for at
få fat på ’deres’ bøger. Ved sammenlægningen
udvidede vi åbningstiderne i Porthusgade, så
studerende, der har ærinde i centrum, kan nå at
besøge biblioteket før eller efter undervisningstid.
Derfor er faldet i udlån ikke blevet så stort som
frygtet, og udlånet via servicepunkterne er
støt stigende, så vi tror ikke, det har fundet sit
normale leje endnu. For nylig har vi indkøbt to
nye fancy selvbetjeningsterminaler fra Lyngsoe,
hvor man både kan låne, aflevere, forny og se
sin lånerstatus. Den helt overvejende forbedring
er dog, at maskinerne både kan ’tale’ dansk og
engelsk – til stor glæde for de mange internationale studerende.

Men nu er bøger jo ikke alt

Efter at have skabt grobund for et gnidningsløst
flow af bøger til og fra de to afdelinger er turen
kommet til at se på, hvordan vi bibliotekarer
stadig kan spille en vigtig rolle i de studerendes
uddannelsesforløb uden at være fysisk til stede.
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Nu er det jo ikke sådan, at vi helt har slået
hånden af de to afdelinger! Vi afholder stadig
biblioteksintroduktioner for nye studerende i
deres undervisningslokaler eller for 2-4 klasser
ad gangen i auditoriet. Desuden gør vi meget
ud af at opfordre de studerende til at kontakte
os via mail, telefon eller ved at besøge biblioteket i Porthusgade - hvad flere og flere benytter sig af. Vi overvejer at udvide med en chatfunktion, der er bemandet i bestemte perioder.
Som noget nyt har vi udbudt workshops på
de tre Business og Teknologi adresser, hvor
tanken var, at de studerende kunne tilmelde
sig på tværs af hold og årgange. Det var der
nu ikke mange, der gjorde, men i stedet har
underviserne taget tilbuddet til sig og booket
workshops for deres hold. Især har workshoppen
Find markedsinformation i Euromonitor og
Datamonitor, som udbydes både på dansk og
engelsk, været en succes. Denne workshop
har vi også afholdt for underviserne, som jo er
vigtige ambassadører for bibliotekets mange
e-ressourcer.
Vi har desuden fået gang i Book en bibliotekar,
i første omgang på biblioteket i Porthusgade,
men på sigt vil vi også gerne komme ud på de
to ’biblioteksløse’ afdelinger. Dog er vi så meget
tryghedsnarkomaner, at vi helst vil have en form
for ramme om dette og andre tilbud – måske i
form af en bibliotekscafé.

Fremtiden

Endelig håber vi med Artesis Web – UCbibliotekernes nye Opac og hjemmeside i ét
– at få et bedre redskab til formidling af
bibliotekets online ressourcer. E-ressourcerne er
et oplagt indsatsområde, når man vil nå ud til
flest muligt studerende, og kommer fremover
til at sluge en større og større del af materialebudgettet. Søgebrønden i Artesis Web inde-

Aflevering i kassen
Foto: Maiken Schou

holder allerede en del gratis e-ressourcer,
og flere og flere kommer til, og med
tiden bliver det muligt via WAYF, at få
direkte adgang til artikler fra mange af
bibliotekets passwordbelagte tidsskrifter. På
hjemmesidefronten har vi store planer om
at udarbejde søgeguides inden for bestemte
områder, f.eks. firmainformation og teknisk
informationssøgning.4

Definition af servicepunkt
Da vi fornylig fik at vide, at planerne om et
nyt bibliotek på Lindholm Brygge alligevel ikke
bliver til noget, og at vi sandsynligvis skal blive
i Porthusgade, var vores første tanke, at – åh
nej – så slipper vi aldrig af med de røde reoler!
I stedet for at fokusere på, om man kan drive
uddannelsesbibliotek uden et fysisk bibliotek på
alle afdelinger, vil vi hellere vende den om, og
forsøge at finde nye måder at være bibliotekar
på ude i uddannelserne: på gæstevisit, i en
bibliotekscafé, i det virtuelle rum, via sociale
medier – mulighederne er mange. n

Del af større administrativ enhed som tilbyder begrænset biblioteksservices med
offentlig adgang i faste lokaler enten til en særlig målgruppe (børn, fakulteter)
eller til en lokalt defineret brugerkreds. Et servicepunkt adskiller sig fra en filial
ved, at servicen er begrænset f.eks. til udlån af bestilt materiale og aflevering.
Et servicepunkt kan være en del af anden virksomhed: butik, postkontor, café,
offentligt kontor m.v.
Denne definition er i overensstemmelse med den internationale standard
ISO 2789 om biblioteksstatistik.
Kilde: Leif Andresen: Servicepunkter, en ny type betjeningssted. I:
Danmarks Biblioteker (2009), nr. 1, 13. årgang.

Fjernlånet under revision
Af Trine Malene Nedergaard Jensen, VIAUC, Campus Aarhus N

I forbindelse med revision af retningslinjerne for lånesamarbejdet afholdt Kulturstyrelsen
i august en workshop med repræsentanter fra Kulturstyrelsen, de store forskningsbiblioteker, folkebibliotekerne, DBC og uddannelsesbibliotekerne. Workshoppen havde til
formål at bearbejde udkastet til de nye retningslinjer, som har været i høring op til
udgivelsen af dette nummer af Uddannelsesbibliotekaren.
Baggrunden for revisionen er primært den
teknologiske udvikling, som har medført
mange ændringer i lånesamarbejdet og øget
mængden af lån mellem biblioteker - specielt
automatiseringen af fjernlånsbestillinger.
Dertil kommer at professionshøjskolernes
biblioteker (PHB) blev lovbiblioteker i 2010,
og indgår i lånesamarbejdet på ændrede
vilkår. De væsentligste ændringer går på øget
automatisering og registrering af tilgængelighed
(udlånes/udlånes ikke) på enkelt-titel-niveau.
Desuden er retningslinjerne vedrørende e-bøger
og praksis vedrørende fornyelse, rykkere, erstatninger mv. blevet set efter i sømmene.

Fjernlån & uddannelsesbiblioteker

Grundlaget for det interurbane lånesamarbejde
er fastlagt i biblioteksloven. Aftalen om PHB
indebærer en klausul om, at de primære brugere
ved institutionerne må prioriteres. Aftalen indebærer også, at blot et enkelt bibliotek ved en
professionshøjskole behøver at være offentlig
tilgængeligt og indgå fuldt ud i lånesamarbejdet.
Derfor vil man fortsat kunne opleve, at selvom
bibliotekerne ved VIAUC er ét væsen, så
håndterer de enkelte VIA Biblioteker fjernlånsbestillinger forskelligt og efter behov.4
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...Fjernlånet under revision
Uddannelsesbiblioteker, som ikke er lovbiblioteker, er ikke på samme måde forpligtet til at
indgå i lånesamarbejdet, men hvis bibliotekets
bestand er synlig i bibliotek.dk, skal det pågældende bibliotek følge de samme retningslinjer som
lovbibliotekerne. Det fremgår af det femte
princip i de vejledende principper i de nye retningslinjer ”at intet materiale der er søgbart, bør
være helt utilgængeligt”.
Samtidigt er det vigtigt at fremhæve følgende
fra formålsafsnittet i de nye retningslinjer:
”Forudsætningen for et fungerende fjernlån er
et fornuftigt selvforsyningsniveau. Fjernlån skal
være et supplement til et biblioteks samlinger,
og ikke en erstatning for manglende ressourcer
lokalt.”

Automatisering ja tak!

I de nye retningslinjer lægges der op til, at det
er det låntagende bibliotek, der skal have
arbejdet i forbindelse med et fjernlån. I den
sammenhæng ønsker man mest muligt automatisering ved bestilling, fornyelse, rykkere og
afbestillinger. Automatisk genererede e-mails
fra det lokale bibliotekssystem betragtes ikke
som automatisering. Hvis f.eks. fornyelser ikke
kan foretages automatisk fra system til system,
så bør de låntagende biblioteker selv logge ind
hos långiveren og forny lånet.
Ønsket om automatisering fører så til den
væsentligste ændring i retningslinjerne for os
som uddannelsesbiblioteker. Tidligere skulle de
enkelte biblioteker deklarere på hvilket niveau
de indgik i lånesamarbejdet. Man skal stadig
deklarere på biblioteksniveau, men samtidig bør
man derudover markere de enkelt-titler, som
ikke udlånes pt.

Udlånes - ja/nej?

Registreringen af til udlån/ikke til udlån på
enkelt-titler skulle gøre det nemmere for det
låntagende bibliotek at bestille. Det er et ønske
fra folkebibliotekerne om nemmere at kunne

vurdere, hvilke materialer der kan forventes
udlånt. Samtidig har mange af uddannelsesbibliotekerne et ønske om at prioritere de
brugere, som er eksistensgrundlaget for
bibliotekets virksomhed. Så registreringen
på enkelttitelniveau vil i princippet være en
løsning, som vil kunne tilfredsstille begge parter.
Problemet er bare, at denne registrering vil
være så ressourcekrævende for uddannelsesbibliotekerne, at opgaven reelt ikke kan løftes.
Det er en meget stor arbejdsbelastning uddannelsesbibliotekerne pålægges, men samlet set
er denne gruppe kun en ganske lille del af det
interurbane lånesamarbejde, hvorfor det er
meget svært at nå igennem med argumentation
imod denne belastning.
En anden udfordring er, at man i et biblioteksvæsen skal være enige om hvilke titler der
pt. er forbeholdt egne lånere. Derfor kan
registreringen på enkelt-titel niveau faktisk
blive noget misvisende og mere restriktiv end
ønsket.

E-ressourcer

Flere ønsker bedre muligheder for fjernlån af
e-ressourcer. Licensgrundlaget for de enkelte
e-ressourcer er dog meget forskelligt, derfor kan
man ikke i retningslinjerne for lånesamarbejdet
definere nærmere, hvordan man skal forholde
sig til interurbanlån af e-ressourcer. Man
henholder sig til, at der gælder de samme
overordnede retningslinjer for lånesamarbejdet
som, der er gældende for traditionelt materiale.
Dog med et par præciseringer, som det er det
låntagende biblioteks ansvar at varetage:
• Man bør have en begrundet forventning om,
at det er muligt for det långivende bibliotek
at kunne levere fjernlånet
• Man bør ikke sende bestillinger på open
access materiale, som andre biblioteker har
registreret i deres lokalkatalog

Læs rapporten Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker på:
http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/laanesamarbejde/
principper-og-retningslinjer/
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Økonomi

I forvejen er det almindeligt, at vi overfor vores
lånere deklarerer, hvordan deres muligheder er
for at låne materialer fra andre biblioteker. Det
er også ønskeligt, at man f.eks. i Netpunkt kan
finde en deklaration for, hvordan et bestemt
bibliotek deltager i lånesamarbejdet.

Mange biblioteker genkender problemet med
materialer, der ser ud til at være sendt af sted
med kørselsordningen, men som aldrig når
frem til sit bestemmelsessted. Ligeledes kender
vi slutbrugeren med de forsvundne lån, som
senere finder bøgerne under sofaen. Under alle
omstændigheder anbefales det – for at mindske
arbejdet for alle parter - at bibliotekerne venter
en rum tid inden de sender erstatningsfakturaer
ud på fjernlånte materialer.

På workshoppen blev der stillet forslag om,
at der fra centralt hold kunne udarbejdes en
formular, hvori bibliotekerne kan beskrive de
forhold, der afviger fra retningslinjerne. En
standardiseret formular vil gøre det nemmere
for låntagende biblioteker at få overblik over,
de vilkår et bestemt bibliotek indgår i lånesamarbejdet på.

Erstatninger og tilbagebetaling af erstatningsgebyrer (når erstattede materialer senere dukker
op), var også til debat på workshoppen. Desuden
fulgte en debat om, hvornår det vil være for dyrt
med et fjernlån.

Vedr. tilbagebetaling af erstatning kunne man
ikke enes om en fælles retningslinje. Nogle
biblioteker kræver at få materialet tilbage og
tilbyder tilbagebetaling. Andre biblioteker vil
ikke have materialet tilbage, og tilbagebetaler
ikke erstatningsgebyrer, men betragter det
erstattede materiale som det betalende biblioteks ejendom. Det anbefales dog at bibliotekerne
i deres servicedeklarationer beskriver, hvilken
praksis de gør gældende på området.
Med hensyn til prisen på et fjernlån, gik
diskussionen mest på folkebibliotekernes
gensidige praksis med opkrævning af gebyr for
fjernlån. Denne praksis tilskrives ændringen i
folkebibliotekernes centralbiblioteksstatus.

Servicedeklarationer

Retningslinjerne anbefaler, at biblioteket tydeligt deklarerer, hvordan det indgår i lånesamarbejdet. Særligt med henblik på de punkter,
hvor biblioteket ikke deltager fuldt ud, eller hvor
der kan være tale om forskellig praksis internt i
et biblioteksvæsen.

Urimelige bestillinger

Til sidst skal nævnes, at retningslinjerne giver
mulighed for at afvise ”åbenlyst urimelige
bestillinger”. Så må vi forlade os på, at vi har
samme opfattelse af, hvad der er ”åbenlyst
urimeligt”!
Brugere i dag forventer, at vi skaffer alt - og
det helst lidt hurtigt. Men kunne man ikke, selvom bestillingerne kommer ind via bibliotek.dk
overveje at indføre en form for referencedialog
med brugeren; f.eks. spørge brugeren, om
vedkommende er studerende, og i givet fald
anbefale dem at skaffe lånet igennem sit
uddannelsesbibliotek?
Workshoppen var vellykket, der var mange gode
diskussioner og en fornuftig dialog. Men samtidig er det meget tydeligt, at vi har forskellige
indstillinger, behov og interesser set i forhold
til lånesamarbejdet. Fra alle sider er der dog et
positivt ønske om et fornuftigt samarbejde og
en interesse i at skabe mindst muligt arbejde
for alle. Det interessante bliver, hvordan uddannelsesbibliotekerne kommer til at håndtere
registreringen på enkelt-titler i praksis. n

En åbenlyst urimelig bestilling - en historie fra det virkelige liv

Et eksempel fra mit eget bibliotek på en urimelig bestilling handler om bogen: ”Apopleksi – sygdom,
behandling og organisation”. På de to første dage efter beholdningsregistreringen - og inden posten
overhovedet var klassificeret og færdigkatalogiseret - havde vi modtaget ikke mindre end seks
bestillinger fra folkebiblioteker. Det finder vi ”åbenlyst urimeligt”, fordi det for os vil betyde, at en
helt ny titel ikke vil være tilgængelig for vores egne brugere i to måneder på trods af, at vi har købt
flere eksemplarer.
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Med et ønske om at skabe en bedre progression i undervisningen
i informationssøgning samt at bygge bro fra folkeskolen gennem
gymnasiet til de videregående uddannelser blev der i efteråret afholdt
to workshops med titlen: Gymnasieelevers informationskompetence
– på vej mod en videregående uddannelse.
De følgende to artikler udspringer heraf.

Brobygning – i den akademiske videnskæde
Af Hanne-Louise Feldthaus, Gammel Hellerup Gymnasium

Internettet er umiddelbart en guldgrube af tilgængelig viden. Men selvom vi nu snart har den første digitale
generation, oplever jeg en stadig større tvivl hos mange unge omkring det at finde ind til kernestoffet. Det kræver
kompetencer at søge struktureret og kritisk, og tilmed er vurderingen af stoffet svær i processen. Og hvordan får
man gjort den tilgængelige viden til sin egen uden at havne i plagieringsfælden?
Gymnasieelever på vej

I flere år har vi på gymnasierne haft fokus på at
undervise elever og lærere i informationssøgning,
og på hvilken viden, eleverne bør have for at
klare de opgavekrav, som skolerne stiller. De
mange e-ressourcer, som er i eksplosiv vækst,
har ikke gjort det lettere for eleverne at navigere i denne vidensjungle. At mestre informationssøgning er en vigtig studiekompetence,
som der ikke kan arbejdes nok med.
Som aftagere af elever fra de gymnasiale
uddannelser gav Trine Nedergaard Jensen fra
VIAUC samt Susanne Thrige og Karen Harboe
fra AU deres bud på, hvad gymnasieelever, som
potentielle studerende på professionshøjskoler
og universiteter, skal kunne som grundlag for
den undervisning i akademisk informationssøgning, som disse steder udbyder. Vi fik
eksempler på undervisningsforløb, og talte
om, hvordan et større kendskab til vores fælles
behov vil give en større forståelse og en bedre
forudsætning for at indgå i strategiske alliancer
i samarbejdet med de relevante faglige miljøer.

Undervisning i praksis

I eftermiddagens workshops, hvor vi diskuterede
en konkret undervisningspraksis, blev det klart,
at vi gymnasiebibliotekarer over en bred kam
ofte tænker i meget konkrete værktøjer, når vi
skal planlægge undervisningsforløb. Vi kan med
fordel arbejde mere strategisk med at formulere
overordnede læringsmål og dernæst knytte disse
mål sammen med specifikke databaser m.m.
På mange områder ligner læringsmålene hinanden på hhv. gymnasiet, UC og Universitetet,
så differentieringen i informationssøgnings-

undervisningen er måske ikke så stor, som først
antaget. Dette var en interessant øjenåbner, som
vi kun kan være stolte af.
Ved at kende hinandens arbejdsværktøjer inden
for informationssøgning kan vi være på forkant
med progressionen i informationssøgningsundervisningen og have fokus på brobygning
uddannelserne imellem. Et fælles udformet
undervisningsmateriale, som kan give en samlet
linje for læringsmål fra 1. til 3.g, kan være vejen
frem til en overordnet progression, som kan
udligne skel og være til glæde for mange! n4

Eksempel på progression i læringsmål:
Forventning	Kendskab		Anvendelse
Progression
Lære
Viden om	Kunnen
1.G.	Søgeteknik	Databaser
	Søgestrategi
	Kildekritik
Plagiering
	Databaser
2. G.
Processtyring
Litteraturreferencer
		Kildekritik
		Plagiering
2. G.			Refleksion
			Litteraturreferencer
			Processtyring
			Kildekritik
			Søgestrategi
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Brobygning – søgeadfærd begynder
i folkeskolen
Af Hanne Tingleff, Studiecentret på Frederiksborg Gymnasium & HF

Digital dannelse, informationskompetence, søgeadfærd – svære størrelser. Svært skarpt at definere, svært at
undervise i, svært at tilegne sig. Det er en kæmpe udfordring at få elever, lærere og skoleledere til at forstå dette
områdes vigtighed. Man kan tale om såvel en vertikal som en horisontal problemstilling. Brobygning fra folkeskole
over gymnasiet til universitet, - og på den enkelte uddannelsesinstitution fra bibliotek til klasserum.
Mit udgangspunkt

Jeg har to pointer i denne artikel om informationskompetence og uddannelsessystemet. For
at informationssøgningsprocessen som indlært
adfærd skal give mening i en livslang læreproces,
må den være en fælles opgave og et ansvar for
alle i undervisningssystemet fra folkeskole til de
videregående uddannelser, og den skal inddrage
ikke kun uddannelsesbibliotekarer, med denne
særlige disciplin som speciale, men også lærerne.
På workshoppen fik vi præsenteret inspirerende
oplæg om grundlaget for undervisning i akademisk informationssøgning. Opfattelsen var, at
nye studerende kom med særdeles ujævne baggrundserfaringer fra gymnasiet, og oplægsholderne savnede hos de studerende et solidt og
kvalificeret kendskab til kritisk og seriøs informationssøgning.

Mange af os forsøger jo virkelig at arbejde med
netop dette på gymnasierne, hvorfor er de
studerende så ikke bedre klædt på? Og jeg kunne
da også ønske, at mine gymnasieelever, når de
kom fra folkeskolen, havde tillært sig nogle af
disse kompetencer. Hvad er der at bygge videre
på - hvilke tillærte kompetencer har vores elever
med sig fra folkeskolen?

Kontakt til skolebiblioteket

skal udvikles. Søgeadfærd er i virkeligheden
nok et mere rammende ord end informationskompetence. Vi har på vores gymnasium en
plan for opbygning af disse kompetencer, som
bl.a. består af skemalagte kurser en-to gange
årligt for alle klasser altid med deltagelse
af en lærer, hvilket giver mig mange timers
undervisning hvert år. Dertil kommer de mange,
mange individuelle vejledninger af eleverne i
Studiecentret.

Mit oplæg var centreret omkring bevidsthed om
egen søgeadfærd samt hvilke kompetencer, der

En runde blandt de fremmødte viste, at der
på kommunens skolebiblioteker er en meget
forskellig praksis mht. kurser. Nogle har helt
givet op, holder ingen kurser. Andre klør på
med årlige temaer for de forskellige klassetrin.
Vi talte om Skoda-baserne, Denstoredanske.
dk frem for den danske Wikipedia, Google som
Gud, kildekritik, litteraturliste, plagiering osv.
Fællesnævnerne er der således tydeligt, også i
forhold til de videregående uddannelser.4

For at finde ud af det, kontaktede jeg i sommer
en skolebibliotekar på en af Hillerøds folkeskoler.
Han var omvendt også meget interesseret i at
høre, hvilke forventninger gymnasiet har til
folkeskolens afgangsklasser, så på kommunens
skolekonsulents initiativ afholdt kommunens
18 skolebibliotekarer efterårets netværksmøde i
Studiecentret på Frederiksborg Gymnasium.
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...Brobygning
Hanne har skolebibliotekarerne i sin hule hånd
Foto: Ditte Smith

Fælles ansvar og interesse

En stor del af de fælles udfordringer kan koges
ned til elevernes medbragte (ofte selvtilegnede)
søgeadfærd, lærernes (manglende) erfaring,
viden og vaner samt, for nu at gribe i egen barm,
bibliotekarernes selvforståelse og fastholden sig
selv i servicerollen.
En forventning om refleksion og bevidsthed er
nok urimelig i forhold til folkeskolens yngste
klassetrin. Men hvis eleverne skal have den i
de ældste klasser, er det på mellemtrinnet, at
man bør begynde at undervise i internet og
søgeadfærd. Ingen af de unge, som vi i dag
kalder digitale indfødte er født med kendskab
til muligheder – og umuligheder – på nettet.
Søgefærdigheder skal trænes og opøves som alt
andet med en vejleders hjælp. Man skal lære at
bruge en ordbog eller et register, at slå et ord
op. Men det er da lige så indlysende, at man
skal lære at bruge indgangene til internettet,
søgemaskinen Google og databaserne i det dybe
web. Og kende til søgemetoder - hvordan kan vi
tro, at eleverne bare kan det af sig selv?
Som regel strander de mange gode tiltag ved
den manglende forankring i undervisningen, i
fagene. Der skal specifikke kurser til, ja, men det
tillærte skal også ind i den daglige undervisning;

det skal praktiseres. Mange lærere trækker ret
meget på deres erfaring, bøgerne i bogkælderen,
enkelte kendte hjemmesider osv. Men i dag er
det bare ikke nok. Lærerne skal selv have en
bevidsthed om søgeprocessen. Det er ikke godt
nok at sende eleverne i gruppearbejde og regne
med at de kvalificeret kan mestre en søgning.

Bibliotekarens refleksioner

I bibliotekarens møde med eleverne betyder den
gensidige respekt sammen med det aktuelle
(ofte akutte) behov for at finde materiale nok
allermest. Vi skal møde eleverne, hvor de er,
men vi skal også stille krav til dem. Jeg forsøger
at møde en elev, der kommer med en konkret
titel eller en besked fra sin lærer om at spørge
mig om materialer til sin opgave, med et smil
og beskeden om at logge på en computer og
begynde sin søgning selv. Selvfølgelig holder jeg
øje med, hvordan det går, og i en række tilfælde
supplerer jeg med tips i den ene eller anden
retning.
Vi undergraver vores egen undervisning og
respekten herom, hvis vi (og lærerne) ikke
følger op på, hvad vi fortæller eleverne ved
søgekurserne. De skal selv tage et ansvar, tænke
og begynde at søge. Vi må træde ud af den
servicemindede rolle og agere vejleder på dette

område, hvor vi jo er specialister. Søger, finder
og udvælger eleverne selv deres materiale, får
de ejerskab til såvel søgningen, materialerne
som kompetencerne.
Tænk hvis vi alle fra folkeskolen og frem mod
de videregående uddannelser arbejdede systematisk for, at de unge, når de kommer ud på
den anden side af deres komplekse senmoderne
ungdomsliv, er i stand til at foretage en seriøs
og kritisk informationssøgning og dermed
navigere hensigtsmæssigt på internettets
motor- og biveje. Det ville fremme vores arbejde
med denne målsætning, hvis det var nedfældet
i ord i nye bekendtgørelser.
Jeg kan kun opfordre til, at flere forsøger at
bygge bro, italesætte udfordringerne og udveksle
erfaringer både vertikalt mellem de forskellige
uddannelsestrin og horisontalt i ringen lærerelev-bibliotekar. Senest holdt jeg et lille oplæg
ved en workshop for de pædagogiske ledere
fra de nordsjællandske gymnasier om digital
dannelse (som jo er en bredere betegnelse, der
dækker over flere aspekter end de i denne artikel
nævnte), og skal holde et oplæg herom på
gymnasiets kommende PR-møde. n

På workshoppen blev flg. områder nævnt, som noget eleverne burde have med fra gymnasiet:
1)	At tage ansvar for egen læring og kunne reflektere over eget arbejde og egen viden
2)	At have en metodebevidsthed. At kunne styre søgeprocessen netop som en proces, der tager tid alt efter, hvor man er i
		
opgaveprocessen, og som sker af flere omgange. At kunne udarbejde en søgestrategi.
3)	At kende til kildekritik, som her består i at udvælge de bedste, mest lødige og fagligt funderede kilder.
4)	At kende til udarbejdelse af litteraturlister, hvordan man citerer korrekt og undgår plagiering.
5)	At se Googles muligheder og begrænsninger som både med- og modspiller. Medspiller som den fælles søgemaskine til genfinding
		
af ufatteligt store mængder af informationer på internettet. Modspiller idet den rene Googlesøgning er en søgning med laveste
		
fællesnævner. Kendskabet til det dybe web og til eksistensen af forskellige databaser, som Google ikke dykker ned i, er essentiel.
Kilde: Hanne Tingleffs notater
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Flere facetter ved
informationskompetence
I mit speciale på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab
og kulturformidling på IVA, Aalborg, har jeg undersøgt og afdækket
perspektiverne ved at anvende den relationelle tilgang til informationskompetence (IK) - repræsenteret af Christine Bruce, professor i
Biblioteks- og Informationsstudier ved Queensland University of
Technology, Australien.
Af Sidsel Fallesen Kjer, UC Syddanmark, Esbjerg

Den relationelle tilgang til IK

Når uddannelsesbibliotekarer underviser i IK er
det ofte med det fokus, at elever og studerende
skal blive bedre til primært informationssøgning
og kildekritik, men en undersøgelse viser, at
elever har en bredere opfattelse af begrebet IK
end dette. En opfattelse, der rummer flere
facetter lige fra anvendelsen af it til videnskonstruktion og til at bruge viden til gavn for andre.
Undervisning i IK skal ifølge Christine Bruce
fokusere på, at hjælpe studerende til at erfare
forskellige opfattelser af IK i forhold til den
studerendes faglige disciplin. En øget bevidsthed
om at IK rummer flere facetter kan hjælpe
de studerende til at navigere mellem disse,
afhængig af den kontekst de er i, med de behov
det medfører.
Christine Bruce har gennem et større studium
identificeret syv forskellige opfattelser af IK –
se boksen. Det er her centralt at understrege, at
det ikke er meningen, at man blot skal bekende
sig til en eller to opfattelser, og derefter kun
betragte IK som værende lig det, men derimod
at der åbnes for, at man i forskellige situationer
kan have behov for at se og anvende IK på for-

skellig vis. På den måde lærer man at navigere
mellem forskellige behov med de præmisser, som
forskellige situationer sætter.

Min undersøgelse

Med udgangspunkt i en 2.g klasse på Støvring
Gymnasium undersøgte jeg gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews og observationer, hvilke opfattelser af IK eleverne havde,
hvorvidt bibliotekarens undervisning og vejledning i informationssøgning harmonerede
hermed, og om undervisningen eventuelt
påvirkede elevernes opfattelse. Formålet med
undersøgelsen var dels at teste, hvorvidt
Christine Bruces syv opfattelser af IK gør sig
gældende i en dansk gymnasieklasse, og dels
belyse, hvorvidt den relationelle tilgang har
perspektiver for undervisning i IK på de danske
gymnasier.

Resultater

Undersøgelsen viste, at mens eleverne kunne
identificere sig med alle Christine Bruces syv
facetter af IK, som oven i købet over tid afspejlede en udvikling i tråd med deres opgaveskrivningsproces, blev disse ikke imødekommet
gennem bibliotekarens undervisning, der

primært fokuserede på elementer fra kun tre
af disse syv kategorier.
Bibliotekaren lagde i sin undervisning og
vejledning meget vægt på kendskab til og
brug af informationskilder, brug af it som
et redskab til informationssøgningen samt
et procesbetonet fokus på problemløsning.
Bibliotekaren indrømmer dog, at antallet af
undervisningstimer på de forskellige årgange
på gymnasiet ikke er et ønskescenarium, men
at hun selv ville foretrække mere tid til at gå
i dybden med elevernes læring i forhold til IK.
Dermed kalder det på et behov for en større
anerkendelse af IKs værdi, samt flere ressourcer
til at gøre IK til en del af elevernes generelle
studiekompetence.
Den relationelle tilgang til IK har gennem min
undersøgelse klart vist sit potentiale som afsæt
for undervisning i IK på gymnasier, og kan
meget vel inspirere til lignende undervisning
på andre uddannelsesinstitutioner. Dels åbner
den op for, at man som bibliotekar og underviser
kan favne menneskers forskellige måder at
opleve IK på, dels at de har forskellige forudsætninger, som udvikles i takt med uddannelsesniveau og andre erfaringer. 4
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Derudover inviterer en sådan tilgang til
et større samarbejde mellem bibliotekarer
og faglige lærere, for på den måde at
understrege relevansen og nytten i at
kunne agere informationskompetent i de
enkelte fag. Hvordan man konkret får de syv
forskellige opfattelser af IK implementeret
i undervisningen, er der flere bud på både
af undertegnede selv og af Christine Bruce i
”Informed Learning”.

Brugbart for uddannelsesbibliotekarer?

En mere holistisk vinkel på IK, som den relationelle tilgang står for, kan efter min vurdering
meget vel gøre, at elevers læringsudbytte forbedres betragteligt, hvis de får redskaber til at
veksle mellem forskellige repertoirer af IK, og
derved nemmere kan tilgå andre situationer
med andre behov, end blot de som fordrer
evne til at søge informationer og evaluere på
kilderne.
Som uddannelsesbibliotekar er det derfor
relevant at forholde sig til, om ens undervisning
kun dækker enkelte aspekter af fænomenet IK,
og om udbyttet af undervisningen kan gøres
mere relevant og sammenhængende med
den øvrige faglige undervisning ved både at
inddrage faglærerne mere samt understrege
udviklingen af IK som en løbende læringproces for det enkelte individ, der konstant
må udvikles og tilpasses nye behov og nye
situationer. n

Christine Bruce’s syv opfattelser af IK:
1. 	The information technology conception
	IK ses som evnen til at bruge it til at finde informationer samt kommunikere.
	Informationssøgningen bærer ofte mere præg af informationsscanning end søgning affødt
af et reelt informationsbehov.
2. 	The information sources conception
	IK ses her som en viden om, hvilke kilder man skal anvende, for at finde en bestemt type
viden. Her er informationssøgning mere målrettet et bestemt informationsbehov.
3. 	The information process conception
	I denne kategori opfattes IK som evnen til at udføre en informationsproces, dvs. en proces
hvor man evner at implementere en strategi for både at finde og anvende information.
	Desuden fremhæves evnen til at man som bruger i første omgang overhovedet indser, at
man har et ’problem’ eller et informationsbehov, og at man ved, hvordan man kan løse det.
4. 	The information control conception
	Kontrol af information er nøgleordet her, hvor der kan anvendes forskellige redskaber til at
sikre en organisering af informationerne, sådan at de nemt kan genfindes. Uanset hvilke
redskaber man bringer i spil for at kontrollere information, er det her essentielt, at man som
informationskompetent person kan anvende et forskelligt udsnit af medier, for at skabe
kontrollen.
5. 	The knowledge construction conception
Her ses IK som det at kunne opbygge en personlig vidensbase indenfor et nyt interesseområde. Informationssøgning og kritisk analyse betragtes som centrale elementer for at
opbygge og konstruere en personlig vidensbase.
6. 	The knowledge extension conception
Modsat foregående kategori er målet nu ikke længere en videnskonstruktion, men nærmere
en vidensudvidelse, hvor man, som bruger gennem en kombination af både akademisk viden
og personlig erfaring, kan udvikle ny viden.
7.	The wisdom conception
	IK opfattes her som det at bruge information intelligent og velovervejet til gavn for andre
mennesker. Brugen af informationer er her centralt samt en stor bevidsthed om egne
værdier, for at kunne anvende informationer intelligent.

Læs mere:
Bruce, C. (1997) The Seven Faces of Information Literacy. Auslib Press, Adelaide.
Bruce, C. (2008). Informed Learning. Chicago: Associations of College and Research Libraries.
Kjer, S. (2012). Undervisning i informationskompetence. En undersøgelse af perspektiverne ved den relationelle tilgang til informationskompetence.
Speciale: Det Informationsvidenskabelige Akademi. Findes på: http://pure.iva.dk
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Undervisning med indhold og
pædagogiske metoder
Af Dorte Bjarnø Slivsgaard, Svendborg Gymnasium

Du kender nok situationen:
Din dyrebare viden, om
informationssøgningens mange
processer, som du så gavmildt
har delt ud af den sidste times
tid, drukner i et par elevers
småsnakken. Eller endnu
værre: den absolutte tavshed
uden et eneste interesseret
spørgsmål. Fortvivl ikke. Måske
mangler du blot de rette
pædagogiske værktøjer til at
fange og fastholde elevernes
opmærksomhed. De findes
og de kan bruges – også af
bibliotekarer. Det erfarede de
19 uddannelsesbibliotekarer,
der var på 2-dages kursus i
Elementær pædagogik for
uddannelsesbibliotekarer i
september 2012 afholdt af
Syddansk Universitet.

Lærer eleverne af bibliotekarens
eksemplariske søgninger?

Typisk har bibliotekaren på en uddannelsesinstitution ikke den samme klasse mere end
én, højst to gange om året. Der er derfor ikke
mulighed for at vende tilbage til emnet dagen
efter, og hvis man ikke nåede alt det, man
havde forberedt, varer det lang tid, før der kan
rettes op på det. Ofte forsøger vi af den grund
systematisk at vise eleverne alting på kort tid.
Søgeeksemplerne skal helst forberedes og være
110 % i orden, så de bagefter ved, hvor de kan
finde alle guldkornene.

bibliotekaren, der har talt i et helt modul. Sagt
med andre ord, så giver det rigtig god mening
at bruge tid på klassedialoger og på at sætte
eleverne i gang med øvelser. For det er først, når
de selv får ordet, at de for alvor lærer noget.

Prøv sekvenser og dialog

Men hvor meget lærer eleverne af denne form
for undervisning, hvor det er bibliotekaren, der
tegner og fortæller? Flere undersøgelser vedrørende læring tyder på, at det ikke er meget: Man
husker 10 % af det man læser; 30 % af det
man ser og hører; 70 % af det man vender med
andre; 95 % af det man underviser andre i.

En anden god grund til, at bibliotekaren ikke bør
holde enetale er, at de fleste mennesker ikke kan
lytte koncentreret i mere end 25 minutter. Man
kan i stedet prøve at opdele sin undervisning i
sekvenser, så der helt konkret sker nogle skift
undervejs. Eventuelt kan man, efter en kort
introduktion sætte eleverne i gang med en
øvelse. Eller man kan som minimum åbne et
vindue og give dem 2 minutters frisk luft og
lidt tid til at samle tankerne. Små kunstpauser,
både i talestrøm og til fx. at markere et skift
mellem to forskellige databaser, er vigtige for,
at eleverne kan nå at reflektere over den viden,
de forsøger at tilegne sig.

Set i det lys er det ikke underligt, når de elever,
man lige har undervist, i efterfølgende frikvarter
står i skolens bibliotek og stadigvæk ikke kan
finde ud af det. Især ikke, hvis det alene er

Det er klart, at det kræver tid at starte en
klassedialog og sætte elever til at arbejde selv.
Det betyder, at man er nødt til at reducere
mængden af biblioteksfagligt stof. Omvendt 4
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To meget anvendte modeller inden for pædagogikken er FIMME-modellen og Steen Becks
fire læringsrum. De forholder sig begge til
undervisningen, men på hver deres måde.
FIMME-modellen er god at have i baghovedet,
når man forbereder og evaluerer et undervisningsforløb. FIMME står for Formål, Indhold,
Metode, Materiale, Evaluering. Især punktet
formål, er vigtigt at gøre sig klart og holde sig
for øje hele vejen igennem et undervisningsforløb. Opnåede man det, man ville med sin
undervisning? Og hvordan eller hvorfor ikke?
giver det ikke mening at vise ti forskellige databaser, hvis eleverne kun lærer meget lidt af det.
Heldigvis står bibliotekaren ikke alene med dette
dilemma. Med Gymnasiereformen 2005 har alle
fag måttet give afkald på mængden af fagfagligt stof til fordel for krav om nye undervisningsformer, der i højere grad end tidligere
har et pædagogisk sigte og mål om at bringe
eleverne på banen.

Tips, tricks og teori

På det pædagogiske kursus blev teori og praksis
på fornem vis flettet sammen, da vi kursister
med udgangspunkt i teorien, fik til opgave at
strukturere nogle undervisningsforløb, der blev
afprøvet på resten af holdet. Forløbene blev
efterfølgende evalueret på en konstruktiv måde
og med respekt for hinandens forskelligheder.
Det, der virker for nogle, virker ikke for andre, og
det er okay. Det gælder om at finde sin egen stil
og egne styrker.

Steen Becks læringsrum forholder sig til selve
undervisningssituationen, og definerer fire rum
eller positioner læreren og eleverne imellem,
som hver i sær kan bruges forskelligt. Typisk vil
man i en undervisningssituation opleve at skifte
mellem de fire rum alt efter, hvad formålet er.
Skal man give en klar informativ besked til hele
klassen, er man ofte den styrende underviser,
skulptøren, der står ved tavlen. Hvis man skal
vejlede en elev, er man typisk en slags konsulent.
Er man ved at guide en gruppe i en helt bestemt
retning, da påtager man sig ofte trænerens rolle.
Men er formålet at få eleverne til at reflektere/
diskutere en bestemt søgning i bibliotek.dk, da
er man selv en slags deltager, der kan komme
med input til debatten. At være sig bevidst om,
hvilken rolle man selv spiller i læringsrummet
er en enorm hjælp til at få undervisningen til at
fungere.

Øvelse(r) gør mester

Man kan ikke ændre hele sin undervisningsstil
på én gang, det må komme lidt efter lidt.
Personligt har jeg forsøgt at tænke i øvelser,
øvelser og atter øvelser, når jeg efterfølgende
skulle forberede undervisningsforløb. Det kan
fx være at sætte eleverne sammen i grupper,
der skal orientere sig i en database og bagefter
fremlægge for hinanden. Eller det kan være 2
minutters hurtigskrivning, hvor de selv skal finde
relevante søgeord, som vi taler om i fællesskab.
Øvelserne og elevoplæggene sætter tankerne i
gang hos eleverne, og bringer mig i dialog med
dem.
Tidligere havde jeg svært ved at opnå
dette uanset, hvor meget og hvor perfekt
jeg forberedte mig. Alt kunne gå lige efter
min plan, søgeeksemplerne var tip top,
netværksforbindelsen var i orden, og det
samme var klassens interesse i og for sig.
Men kontakten til eleverne manglede, og den
naturlige dialog udeblev. Det gør den ikke
længere, og jeg har fået en større forståelse
for, hvordan de tænker. Jeg forsøger ikke
længere at blive fremhævet som ”eksperten i
informationssøgning”, der kommer og uddeler
viden til klassen. I stedet stoler jeg på, at min
bibliotekariske baggrund giver mig et forspring,
hvilket gør mig fri til at handle mere spontant i
undervisningssituationen.
Det er slet ikke så farligt at slippe noget af
styringen for at se, hvad der kommer ud af det,
og med den pædagogiske teori i baghånden kan
man oven i købet blive klog på, hvorfor det gik,
som det gik. n

Digital dannelse i gymnasieskolen
Af Dina Lemming Pedersen, Aurehøj Gymnasium
Tænketanken for Digital dannelse i
Gymnasieskolen har udarbejdet en ambitiøs
strategi og handlingsplan, der skal sikre, at
danske gymnasieelever bliver i stand til at
benytte relevante digitale platforme og medier
effektivt, kritisk, kreativt og innovativt!

Tænketanken er nedsat i DEFF-regi og har
involveret flere nye samarbejdspartnere fra
elevorganisationer til erhvervsliv samt BF og
GAEB. Målet er bl.a. at stimulere udviklingen af
digital dannelse i de gymnasiale uddannelser
mere målrettet, så Danmark ikke kommer
bagefter den internationale udvikling. n
Læs strategien på http://www.rektorforeningen.
dk/files/pdf/strategi-digital_dannelse_(2).pdf
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Hjørring Live - en tur i høet
Af Bo Vandkjær Rasmussen, Hjørring Gymnasium. Fotos: Per Drustrup Larsen

Hjørring Live var et samarbejde
mellem Hjørring kommune,
byens uddannelses- og kulturinstitutioner og handels- og
foreningslivet. Formålet var at
skabe en event, der skulle vise
de unge, hvad der er af kulturtilbud, foreningsliv og spændende ”scener” og ”opholdssteder”
i byrummet. Målgruppen var de
unge fra 10. klasse og opefter,
og derfor blev alle byens uddannelsesinstitutioner i høj grad
involveret.

Optakten

Hjørring Bibliotek tog initiativ til, at byens
biblioteker skulle gå sammen om en event
den første fredag i september og indkaldte
til et informations/idemøde. Til mødet var
bibliotekarer fra UC-Nordjylland, EUC-Nord,
Hjørring Gymnasium og Hjørring Bibliotek. Vi
kender hinanden fra erfa-møder, der afholdes
2-4 gang årligt, og hvor vi fortæller, hvad der
rører sig i vores verdener. Vi blev hurtigt enige
om, at vi gerne ville lave en event sammen.
Rammen skulle være en event med et slogan,
der dækkende alle vores biblioteker, det måtte
ikke tage alt for lang tid, da mange skulle
igennem, og de unge skulle gerne synes, det var
sjovt. Valget faldt på noget med en høstak, så
man kunne bruge udtrykket ”nålen i høstakken”.
På de næste møder blev rammerne sat op: Byen
blev inddelt i 4 farvezoner, rød, blå, grøn og gul
- vi skulle være i den gule, hvilket matchede fint

med høstakkens farve. Den planlagte aktivitet
skulle indgå i et stort orienteringsløb med 49
poster. Løbet blev afholdt om formiddagen, hvor
alle de unge skulle rundt til de forskellige poster.
Kort og registrering af poster fik eleverne på
deres mobiler via QR-koder. Det var ikke alle,
der fik prøvet alle posterne, men vi fik masser af
elever omkring vores post på dagen.

Synlighed og slogans

Da vi er i det nordjyske, fandt vi, at det nok var
en god ide med et stativ eller en overdækning af
høstakken, hvis vi ikke ville være skyld i, at der
var hø over hele byen (det skulle vise sig at være
en rigtig klog beslutning). Vi kunne naturligvis
ikke lægge rigtige nåle i høet, så vi fik lavet
5-6 store nåle i noget let, flamingoagtigt materiale. De blev malet gråbrune, så de ikke var
nemme at se i høet, og vi malede en nål på
siden i sølvfarve.
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vi måtte i gang med koste og få det fejet væk.
Buret blev tømt for hø, og det blev efter aftale
kørt ud til en børnehave, hvor man kunne
bruge det til stedets dyr. Det blev en sjov og
anderledes arbejdsdag for os, og alle gik til
opgaven med liv og sjæl.

Hjørring Live - en tur i høet
EUC-Nord har et dygtigt trykkeri, så de var
leveringsdygtige i to flotte bannere, der blev
sat i træerne, der hvor vi stod. Bannerne var gule
med teksten ”At finde information er som at
finde nålen i høstakken … det kan bibliotekerne
- kan du?” Nedenunder var de deltagende bibliotekers navn og logo. Vi fik også nogle flotte
sorte trøjer med teksten ”Have No Fear, the
Librarian is here”. Så var vi klar til den store dag.

Afviklingen

Den 7. september oprandt, og vi mødtes vi kl.
8 og fik vores høstak op i et bur af træ og net.
Buret var lavet af Hjørring Biblioteks betjente og
rigtig godt til formålet. Vi hentede vor QR-kode
og tidsplan i ”førerbunkeren”, hvor Eventens
ledere sad. QR-koden skulle ”høvdingen” fra
hvert hold scanne med sin mobil, så det kunne
registreres, hvornår de var ved posten.
Tre hold skulle dyste på tid mod hinanden i hver
runde. Inden en runde gemte vi tre nåle i høet,
og så havde den elev, holdet valgte, to minutter
til at finde nålen. Mellem hver runde skiftedes vi
til at hoppe op i buret og tumle i høet, så vi

kunne få nålene godt gemt. Bibliotekaren fra
EUC-Nord introducerede eleverne til opgaven,
Gymnasiebibliotekaren var tidtager, og UCNs
bibliotekar stod for pointgivningen, mens det var
Hjørring Biblioteks bibliotekar, der sendte dem
op i høet og hjalp dem ud igen.
Det viste sig, at det faktisk ikke var helt nemt
at finde nålen indenfor de to minutter, og der
var nogle hold, der måtte se sig overvundet
af uret. Mens deres kammerat borede sig ned
i og kastede høet rundt for at finde nålen,
stod kammeraterne rundt om og heppede og
kommenterede på livet løs, og stor var jubelen
når kammeraten kunne række hånden op med
den fundne nål. Når pointene var uddelt, blev
de scannet ind via QR-koder af holdets høvding
og dermed registreret i ”Hjørring Live App.”, så
holdet dagen igennem kunne følge, hvor de lå i
point-placeringen.
Da vi havde haft alle hold igennem, var det
tid at pakke sammen og rydde op. Det var en
meget blæsende dag, så selvom vi havde haft
høstakken i bur, var der meget hø i gaden, og

Evaluering

Vores aktivitet var meget synlig i bybilledet, og
gav eleverne et anderledes indtryk af biblioteket,
og det vil måske få nogle elever til at huske
bibliotekaren lidt bedre. Efterfølgende er der
også lagt billeder fra dagen ud på Facebook.
Mange grupper havde lærere med rundt, og de
har også bemærket aktiviteten. Høstakken var
rigtig god og synlig til det formål.
Dagen blev en succes for Hjørring, og der var
masser af liv i hele byen. For os bibliotekarer
blev det en god og anderledes måde at arbejde
sammen på, og det giver forhåbentlig på
længere sigt inspiration til nye samarbejder,
samtidig med at vi i fælles flok har gjort os mere
synlige og vist at biblioteksvæsenet samarbejder
på mange måder.
Det er sjovt at lave sådan en aktivitet og et
godt afbræk fra alle de daglige opgaver og
rutiner, men man skal være klar over, at det
tager arbejdstid at planlægge og afvikle.
Den tid kan måske være svær at finde for en
uddannelsesbibliotekar, når man er alene i
jobbet og har et begrænset antal timer. Det
kræver opbakning fra ledelsen, men hvis man
har muligheden, er det rigtigt dejligt at prøve,
og det vil helt sikkert give synlighed og Credit til
biblioteket. n

Sæt kryds i kalenderen - Torsdag d. 21. marts 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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B&U holder generalforsamling i Århus
Vær med til at præge B&U
Gør B&U en forskel for dig?
Har vi brug for en faggruppe, som varetager uddannelsesbibliotekarernes interesser?
Hvad er formålet med B&U?
Hvad skal vi bruge vore kræfter på?
Uddannelsesbibliotekaren eller konferencer?
Det kan DU være med til at bestemme.
Nye kræfter er en forudsætning for at B&U fortsætter,
så hermed en kraftig opfordring til at DU stiller op til bestyrelsen!
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Rundt om Open Access
Af Maria A. Madsen, VBN-redaktionen, Aalborg Universitet

En publikations
vej til Open Access

Publikation

Kilde: http://www.open-access.dk/
hvad-er-open-access

Open Access

Repository

Open Access er et begreb, som
efterhånden har skabt genlyd på
de fleste danske forskningsbiblioteker, i forskningsverdenen og hos
politikerne. Open Access betyder
fri adgang til videnskabelige
publikationer. Det er hovedsageligt videnskabelige artikler, men
monografier er også så småt ved
at vinde frem, bl.a. gennem
Directory of Open Access Books.
Globalt set har Open Access
været et omtalt begreb siden
starten af 1990’erne, hvor de
første e-print repositories og
Open Access tidsskrifter så
dagens lys. Den digitale udvikling
har skabt nye muligheder for
Open Access-publicering.
Rammerne for Open Accessbegrebet blev forsøgt defineret
gennem Budapest Deklarationen,
siden fulgte Bethesda i 2002
og sidst Berlin Deklarationen i
2003. Nu har 402 universiteter,
forskningsråd m.fl. underskrevet
Berlin Deklarationen - også flere
danske.

Fag

Institutionelt

Peer review

Tidsskrift
Toll Access

Tidsskrift
Gylden OA

Grøn vs. Gylden Open Access

Der er flere databaser, som høster Open Accessartikler samt monografier, og for bibliotekarer
kan det være en jungle at navigere rundt i.
Derudover er der flere og flere forskere, som
uploader (parallelpublicerer) en pdf af deres
artikel i deres institutions repository. Dette
kaldes for Grøn Open Access. Artiklerne fra
universiteternes repositories er tilgængelige
via Google, og de vil derfor også fremkomme i
søgninger.
Mange forlag tilbyder også Gylden Open
Access. Det vil sige, at forfatteren eller dennes
institution betaler for at publicere en artikel,
mod at den bliver Open Access ved udgivelse og
dermed frit tilgængelig for offentligheden uden
en licens eller anden betalingsbarriere. Mange af
disse Gyldne Open Access-tidsskrifter har en høj
Impact Factor, og de er dermed også af en høj
kvalitet. Et af de største forlag, der udelukkende
beskæftiger sig med Gylden Open Access er
BioMed Central.

Directory of Open Access Journals
– DOAJ

Bibliotekarer anvender i praksis Open Access
oftere end de muligvis er bekendt med, men
i en formidlings/undervisningssammenhæng,
kan det være en fordel at vide, hvilke databaser
der er Open Access og dermed tilgængelige for
alle uanset betalt adgang via en licens. Både
forskere og studerende kan have glæde af at
vide, hvilke databaser eller tidsskrifter de altid
vil kunne tilgå uanset IP-adresse.
Det vil ligeledes være gavnligt at vide, hvilke
databaser, der kvalitetsmæssigt, rangerer højere.
Kvaliteten kan nemlig være en udfordring, når
man har fundet en artikel, som passer på de
adspurgte søgekriterier. Har pdf’en været
igennem peer-review, har den været udgivet i
et tidsskrift, eller hvilken type af artikel er der
her tale om?
I databasen Directory of Open Access Journals
(www.doaj.org) kan man søge efter mere end
8300 tidsskrifter. Alle er peer-reviewed og online
tilgængelige. 4
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Forskningsfondene og EU

Open Access er et begreb som bliver debatteret
både i Danmark og i landene omkring os, men
især i EU. De danske og internationale forskningsråd samt EU’s rammeprogram fokuserer
på Open Access, og der stilles krav til forskernes
publiceringsstrategier samt -mønstre. EU har
som mål i deres kommende rammeprogram,
Horizon 2020, at 60 % af alle europæiske
artikler, som er offentligt finansieret, skal være
frit tilgængelig i år 2016. I juni 2012 lancerede
De Danske Forskningsråd en fælles Open
Access-politik, og den pålægger bevillingshavere
at parallelpublicere en version af artikler i
institutionens repository – hvis altså tidsskriftet
tillader det.

Open Access på Aalborg Universitet

I august 2011 lancerede Aalborg Universitet en
Open Access-politik. Politikken blev udarbejdet
i samarbejde mellem to repræsentanter fra
VBN-redaktionen samt fire repræsentanter fra
hvert hovedområde; Professor Lars Bo Langsted,
Professor Jacob Stoustrup, Lektor Thomas

Ryberg og Bibliotekar Else Ramsgaard. AAU’s
Open Access-politik anbefaler forskerne at
uploade en version af deres artikel i VBN, som er
universitetets repository. Der er ikke fuldtekster
på samtlige publikationer, da forlagene oftest
ejer rettighederne til artiklen, og det derfor
ikke i alle tilfælde er muligt at parallelpublicere
i VBN. Vi modtager mange henvendelser fra
borgere, virksomheder, andre biblioteker m.v.
som ønsker adgang til en fuldtekst. Eksisterer
den ikke i VBN sender vi en forespørgsel til
forfatteren i håbet om, at han/hun har mulighed
for at uploade den.

Open Journal System

På Aalborg Universitet tilbyder vi også forskerne
at udgive egne Open Access-tidsskrifter gennem
et Open Source system, der hedder Open Journal
System. Det kan håndtere alle processer fra en
forfatter indsender sin artikel, gennem peerreview, lay-out og endelig udgivelse. Der er indtil videre tre Open Access-tidsskrifter og to på
vej. Og alle tidsskrifterne er peer-reviewed. n

Dansk Open Access Netværks hjemmeside:
www.open-access.dk
Open Access ved Aalborg Universitet:
www.vbn-redaktionen.aau.dk/openaccess/
Læs Det Frie Forskningsråds, Det
Strategiske Forskningsråds, Danmarks
Grundforskningsfonds, Højteknologifondens
og Rådet for Teknologi og Innovations
fælles Open Access-politik på www.fi.dk/
raad-og-udvalg/det-frie-forskningsraad/
open-access-politik
Læs mere om Open Access og Berlin
Deklarationen: http://www.earlham.
edu/~peters/fos/overview.htm

Nyt til den mobile værkstøjskasse
Af Mette G. Hansen, EAAA

Opgavetips er et nyt digitalt
opgaveskrivningsværktøj til
studerende, og det er udsprunget
af DEFF-projektet ‘Videreudvikling
af UB-testen’. En app født til
mobiltelefoner (smartphones) og
tabletcomputere - hvilket vil sige,
at den stort set ikke fungerer på
almindelige computeres browsere.
UB-testen er et læringsspil eller en
tutorial, der kan tage lang tid at
gennemføre, og som (desværre) ikke
altid taler til de studerende, man
som uddannelsesbibliotekar mest
synes, har brug for det. Kvaliteten
i UB-testen kan ikke afvises, så
derfor var jeg meget spændt på
applikationsversionen.
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Som de unge vil ha’ det

Jeg er ikke skuffet: Opgavetips er lige i øjet til
den utålmodige studerende, der bare vil have
et svar her og nu. 29 kortfattede, men grundigt
behandlede tips hjælper den studerende videre
i projektskrivningen. Tips’ne spænder fra regulær søgehjælp (‘Find de rigtige emneord’) til
hverdags-spørgsmål som fx. ‘Tæller fodnoter?’
eller om man må bruger undervisningsnoter som
kilde. Teksterne er på een gang meget præcise
og alligevel så generelle, at studerende indenfor
alle fag kan bruge svarene. På DEFFs hjemmeside står der om projektet, at applikationen er
målrettet universitets- og professionsbachelorstuderende - men jeg vil tro at seriøse
studerende på akademiniveau også vil få stor
nytte af Opgavetips. Jeg savner allerede en
engelsk version - for de internationale studerende har lige så meget brug for opgavehjælp
som de danske studerende. Da sprogversioneringen sikkert er et økonomisk spørgsmål, vil
jeg hermed gerne opfordre projektgruppen til at
udvikle - og DEFF til at sætte midler af. n

Lån en informationsspecialist
DEFF projektet Lån en informationsspecialist er
udviklet med henblik på at styrke det gensidige
kendskab mellem informationsspecialisterne og
erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet
og ved i praksis at tilbyde erhvervsservicekonsulenterne ”vederlagsfri” assistance fra en
informationsspecialist. Det har været projektets
mål at generere konkrete erfaringer med samarbejder mellem erhvervssystemet og bibliotekerne, der kan ligge til grund for en grundigere
vurdering af potentialet i samarbejdet samt
udviklingen af en fremtidig forretningsmodel.
Projektet er gennemført i Region Midtjylland
med deltagelse af tre fag- og forsknings-

biblioteker (ASB Bibiliotek, Aarhus Tekniske
Bibliotek og Biblioteket ved Erhvervsakademi
MidtVest), Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi
(MEA) samt DAMVAD, som har været facilitator
for projektets gennemførelse. Projektet har gennem ni succesfuldt gennemførte cases bekræftet,
at der ligger et betydeligt potentiale i at tilknytte bibliotekerne som leverandører af informationssøgningsydelser til erhvervsfremme.
systemet.
Resultaterne af projektet kan læses i rapporten:
Systematisk vidensøgning som grundlag for
erhvervsfremme og innovation (findes på www.
deff.dk) n
		
Susanne Nielsen, EAMV

Gymportalen – et længe ventet samarbejde
Vi har længe sukket efter mere e-samarbejde
blandt forlagene.
Nu er følgende syv forlag gået sammen om
gymportalen.dk: Frydenlund, L&R Uddannelse,
Forlaget Columbus, Haase & Søns Forlag, LMFKforlagene, Nucleus Forlag og Nyt Teknisk Forlag.

Samarbejdet mellem forlagene letter log indproceduren, da eleven på denne måde kan få
adgang til flere e- og i-bøger på én gang, men
den tekniske løsning er dog stadig målrettet
bøger til undervisningsbrug og ikke designet til
udlån via studiecentret. n

Petit

PetitPetit

DEFF-projekter
afrapporteret
DEFF-programgruppen Mødet med
Brugeren afholdt i 2011 tre udviklingsorienterede workshops:
Brugerkaravanen, InfoArt og hvemved.
dk med det formål at inspirere til at
lave nytænkende projekter på forskellige
typer af uddannelsesbiblioteker. I Uddannelsesbibliotekaren har vi tidligere
fået flere af deltagerne til at skrive om
deres projekt; men nu foreligger den
færdige afrapportering af alle de ni
projekter.
Læs mere på: http://www.deff.dk/
aktuelt/artikel/afrapportering-vedr-treworkshops-brugerkaravanen-infoartog-hvemveddk/ n
		
		
Birgit Brink Lund, EAL

Dina Lemming Pedersen, Aurehøj Gymnasium

Inspiration søges til biblioteksindretning
og studiemiljø
Måske er biblioteket som et fysisk rum ved
at blive udfaset, men vi er nu mange, der
stadig har et. Til Bibliotek og Uddannelses
generalforsamling vil vi gerne udveksle
erfaringer om indretning af det fysiske rum,
og hvad der kendetegner et godt studiemiljø
i praksis. Vi er sikre på, at flere af vore
medlemmer har noget at byde på!

Vi efterlyser både gode ideer og skrækeksempler!
Efter fusioner og campusbyggeri sidder der
sikkert flere af jer, der lige har ommøbleret eller
(ny-) indrettet biblioteket/studiecenteret, eller
har gjort jer nogle kloge tanker om det gode
studiemiljø. Så tøv ikke med at sende en kort
mail til Mette G. Hansen: mha@eaaa.dk n

Kursustilbud
Da Det Informationsvidenskabelige
Akademi ikke længere afholder kurser,
vil vi henlede opmærksomheden på, at
Danmarks Forskningsbiblioteksforening
har besluttet at arrangere
kurser for forsknings-, fag- og
uddannelsesbibliotekernes
medarbejdere.
Kursusprogrammet kan ses på
www.dfdf.dk n
		

Et Servicepunkt står parat på UCN
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LUB – et øjebliksbillede
Af Kristine Agermose Hinrichsen,
UCN, formand for LUB

Årets sidste møde i LUB er netop
afholdt. Mødedatoerne for 2013
er fundet. Det er tid at gøre status på året der gik, og året der
kommer.
2012 blev året hvor vi ikke mere
skulle mødes i Styrelsen for Bibliotek og Medier, nu hed det
pludselig Kulturstyrelsen, hvor vi
fik en ny Helpdesk, hvor vi talte
meget om danske e-bøger, uden
at der rigtigt kom noget ud af
det, hvor DEFF Online var usædvanligt velbesøgt, af både forlag
og deltagere, hvor vi troede, at vi
skulle til at betale for WAYF i
2013 (men sådan blev det heldigvis ikke), og hvor LUB Wikien fik
en sidste chance for at overleve.
Foruden en helt masse andet, som
blev drøftet, talt om og diskuteret.

LUB

Licensgruppen for uddannelsesbiblioteker
(LUB) består af repræsentanter fra uddannelsesbiblioteker i hele landet og fra forskellige
sektorer. Vi er pt. 17 medlemmer, som til de fire
årlige møder drøfter mange forskellige aspekter
af arbejdet med licenser.
LUB-møderne har altid en række faste punkter.
Et af dem er forslag til nye licenser, og falder
I over en spændende base derude hos Jer i
bibliotekerne, som kunne være interessant
for en større gruppe af biblioteker, er I meget
velkomne til at indsende den som et forslag.
På hvert LUB-møde forsøger vi også at have
et tema oppe til drøftelse, afhængig af hvor
mange punkter der ellers er. Open Access,
ERM (Electronic Resource Management), DEFF
Helpdesk for blot at nævne nogle få.
Og nu til året der gik. Hvad foregik omkring det
runde bord på H.C. Andersens Boulevard?

DEFF Helpdesk

I juni tog DEFF den nye Helpdesk i brug. Vi var
med til at teste systemet, inden det gik i luften.
Status på Helpdeskens brug her et lille halvt år
efter søsætningen er, at den er godt i gang med
mange tilmeldte brugere.
Helpdesken samler flere funktioner i et. Udover
at være det sted hvor man kan melde fejl ind er
det også stedet, hvor man kan se nyt fra for-

2013 – lige om hjørnet

lagene, få tilbud om test af nye licenser, se
brugervejledninger fra forlagene, og i øvrigt
give hinanden tips og tricks, der vedrører alle
de spændende licenser, vi har adgang til.

DEFF Online

DEFF Licenser afholdt for 4. år i træk DEFF
Online den 25. september 2012 for DEFFkonsortiets medlemmer og 36 indbudte
leverandører. I år med en veloplagt og meget
inspirerende keynote speaker, Carol Tenopir, og
temaer som Open Access, e-bøger, specifikke
fagområder m.m. Planlægningen af næste års
DEFF Online går allerede i gang nu, og i LUB
kan vi komme med input og indspark til temaer,
form osv .

lubwiki.wikispaces.com

Vi slutter med LUB Wiki, som er det sted, hvor
vi samler markedsføringsinitiativer i forhold
de elektroniske ressourcer, vi har adgang til
i bibliotekerne rundt omkring. Wikien bliver
brugt, men der kommer ikke så meget nyt til,
og der er også sider, der ikke er helt opdaterede.
Vi synes stadigvæk, at det giver god mening at
have et sted, hvor man kan hente inspiration
til licensmarkedsføringen. Vi håber, at vi kan
få sparket lidt mere liv i Lub-wikien. Hvis det
lykkes bibeholder vi wikien, hvis ikke, så lukker
den i foråret. Hvis I har lavet noget som andre
kunne have glæde af at se, så send det til os. Til
hvem og hvordan står i wikien. n

Jeg ønsker mig, for 2013, at vi får et gennembrud i forhold til danske e-bøger, at
DEFF Online igen vil blive et velbesøgt og givende arrangement, og så glæder jeg
mig i øvrigt til arbejdet med licenser og til samarbejdet med kollegerne i LUB.
Københavns Lufthavn den 13.11.12
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