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Mødedato: 30. august 2022. kl. 10.00 – 12.00
Mødested: 1431 -015
Mødeemne: Arts Biblioteksudvalg

Deltagere:
Anne Marie Pahuus (AMP), Forperson Arts Dekanatet

Ole Jensen(OJ) ACA. Iben Have (IH), IKK. Morten Michelsen (MM), IKK. Bjørn Poulsen (BS), IKS. Bo Kri-
stian Holm (BKH) IKS. Jakob Krause-Jensen (JK-J) DPU-Aarhus. Anna Klarskov Skyggebjerg (AKS) DPU-
Emdrup, Jonathan Sebastian Rossen (studerende, DPU Aarhus).

Gæster: 
Susanne Krag (SDK, KB. Maia Lunn Vonsbæk (MLV) KB – AUL Aarhus. Karin Englev (KE) KB – AUL Emd-
rup. Nikolaj Pedersen Tanderup (NPT) KB – AUL Aarhus. 

Afbud: 
Dominic Rainsford, Næstforperson (IKK), Kathrine Holm Pedersen (studerende, IKS)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Referater, kommissorium og udvalgsmedlemmer kan ses på udvalgets webside
Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt. 

2. Trimningspakker  
Udvalget havde fået tilsendt trimningspakkerne til drøftelse og kommentering i fagmiljøerne, i umid-
delbar forlængelse af udvalgets møde den 22. juni 2022. Der var ikke kommet bemærkninger til ma-
terialet. 

Udvalget konstaterede, at den stramme tidsramme for tilbagemeldinger var et vilkår. Som udgangs-
punkt udsendes pakkerne ultimo juni og der skal være indmeldt ultimo august. SDK oplyste, at Arts 
havde fået 14 dage længere frist, end de øvrige fakulteter. 

AMP spurgte til de økonomiske udsigter for 2023 og mulige besparelser. SDK oplyste, at der ikke er 
nogen kendte besparelser endnu, men det kan ændre sig, afhængig af finanslov 2023. 

3. Advisory board vedr. ny national forskningsdatabase 
Susanne Dalsgaard Krag orienterede om, at Prodekan for forskning Niels Mejlgaard (BSS) er Aarhus 
Universitets repræsentant i den nye Danmarks Forskningsportals  Advisory Board. 

Nikolaj Pedersen Tanderup orienterede om overgangen fra den Bibliometriske Forskningsindikator 
til den nye Danmarks Forskningsportal 
 
(Som supplerende information, kan man orientere sig i materialet om nedlukning af BFI.) 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/udvalg-raad-og-naevn/biblioteksudvalget-paa-arts
https://forskningsportal.dk/da/
https://forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/advisory-board/
https://pure.au.dk/portal/EN/nvpe@kb.dk
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister
https://forskningsportal.dk/da/
https://medarbejdere.au.dk/pure/kort-om-bfi
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Specialkonsulent NPT på AU-Library (med Pure hovedområde) orienterede om overgangen fra den 
Bibliometriske Forskningsindikator til den nye Danmarks Forskningsportal. 
Orienteringen tog afsæt i vedlagte materiale. 

Kommentarer og spørgsmål fra biblioteksudvalget til NPT’s oplæg: 
NPT oplyste, at ”Pure” opretholdes og at der indhøstes publikationer fra Pure til portalen.  
AMP fremhævede, at forskerne SKAL registrere i Pure, for på den måde at sikre, at publikationer etc. 
kommer over i portalen. 
NPT oplyste, at forskningsportalen får åben acces i, så man reelt kan læse de anførte publikationer. 

IH: Hvordan kommer portalen til at kunne bruges til at måle publikationer? 
NPT sagde, at dette er uklart, men det afhænger bl.a. i høj grad af hvilke data der kan lægges ind i 
Pure. Indfasning af ny Pure-portal og dermed nye fælles skabeloner får betydning for de personlige 
hjemmesider.

AS: Fra et ledelsessynspunkt skal der komme et system til den kvantitative opgørelse af publikatio-
ner. AS efterlyste støtte til Pure-opsætning. 
AMP: Hvordan laves der kvalitetssikring? NTP: Det arbejdes der på 
IH: Kan Pure rumme nyere formater for forskningsformidling; f.eks. film og podcasts etc. 
NTP: Den bagvedliggende datamodel skal løbende udbygges for at kunne rumme de nye formater.

Ph.d. afhandlinger afleveres ikke i Pure, men der registreres meta-data. Der er et samarbejde med 
ph.d.-skolerne. Institutterne orienteres om afhandlinger. 
AMP: Hvordan kan man komme til at læse ph.d.-afhandlinger. KE henviste til E-bogsmodulet. 
BKH oplyste, at flere forlag vil udgive ph.d.-afhandlinger. 

BP spurgte til hvordan man kan få adgang til tidligere ansattes hjemmesider, og deres data om forsk-
ning. NPT oplyste, at der her lukkes ved fratrædelse, men man kan hente oplysningerne ved henven-
delse til Pure, med hjælp fra kontaktbibliotekaren. 

FISU- sekretariatet oplyser efterfølgende, at der i forbindelse med en medarbejders fratrædelse, skal 
man følge den digitale off-boardingsprocedure, og på den måde være med til at sikre fratrådte med-
arbejderes forskningsdata. (Eksempel på digital off-boarding på DPU)

Den fremtidige placering af studenterafhandlinger i Pure afhænger af integration med digitale eksa-
menssystemer. Her skal den studerende gøres opmærksom på, at man skal overveje samtykke til 
publicering, samt gøre sig overvejelser om fortrolighed. Der kan skelnes imellem hovedopgaven og 
diverse bilag. 

AMP kvitterede for et yderst informativt indlæg fra NPT. 
Spørgsmål til NPT’s oplæg kan eftersendes til mkk@au.dk 
Det blev aftalt, at referatet også går ud med institutternes nyhedsbreve, inkl. NTP’s oplæg. 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister
https://forskningsportal.dk/da/
https://edu.medarbejdere.au.dk/forskningstoette/vaerktoejer/data-off-boarding
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4. Allokering af midler til lydbøger.
Orientering om tildeling af midler til indkøb af lydbøger og om licensaftalerne ved MLV og KE.

MLV orienterer om lydbogsprojekt. Der har været arbejdet i en projektgruppe som udvælger lydbø-
ger på baggrund af pensumlisterne – dette er en markedsafdækning, så man kan målrette indkøbet 
af lydbøger. Pt. er der ikke standardpakker som er relevante for studerende på AU. 

IH oplyste, at amerikanske (USA) universiteter er langt fremme, men der er pt. ikke komplette pak-
ker med lydbøger, som er relevante for studerende. IH foretrækker at angive konkrete titler, fremfor 
at skulle købe hele pakker. 

MLV: Markedet er konstant under udvikling, så det varierer meget, hvad man kan komme i nærhe-
den af. Lydbøger vil være supplement til de traditionelle formidlingsformer (bøger). Der skal være 
mere opmærksomhed på, hvordan forskningspublikationer kan komme som lydmedie. 

5. Midtvejsstatus pr. 30/8 på dialogmøderne, for at justere dialogformerne. 
Orientering ved MLV og KE. MLV oplyste, at de fleste dialogmøder er gennemført. Til næste udvalgs-
møde kommer der en skematisk oversigt over dialogmøderne.  Der er en stor gensidig interesse for 
samarbejdet. Der udestår (pr. 30/8) fortsat at få arrangeret møder med afdelingerne på Moesgaard. 

6. Særsamlingerne og de udfordringer det giver ift. opbevaring. 
Orientering ved MLV
Den vedlagte fortegnelse over særsamlinger skal revideres. Det opdaterede skema eftersendes. KB 
arbejder på at få det komplette overblik. Der er luget ud i samling 2 og den er endeligt flyttet. 

BKH er i dialog med afdelingsleder Kirstine Helboe om hvem der fremover skal være kontaktperson 
ift. særsamlingerne. Den opdaterede liste udsendes. 

AMP: Hvem på AUL har samlingerne som fokusområde? SDK: Ingen aktuelt, da det er Arts Samlin-
ger. AMP foreslog at afsøge mulighederne for at der kan søges midler fra de kulturarvsstøttende 
fonde ift. at bevare og konservere materialerne. MM supplerede med at nævne ”Sanghistorisk sam-
ling” som et eksempel på bevaringsværdig kulturarv, og som kan have interesse for andre kultur- og 
vidensinstitutioner. 

7. Kassationspolitik på KB – udviklingen af politikken er startet. 
SDK orienterede om status på kassationspolitikken på KB. Der er en plan for formuleringen af en 
kassationspolitik, men den reelle politikformulering er ikke startet. Fagmiljøerne kontaktes ifm. de 
konkrete kassationer.  SDK undersøger mulighederne for at stille kasserede materialer til rådighed 
for studerende. 

8. Bordet rundt
MLV: Festugearrangement med Røde kors pop-up i Nobelparken (genbrugstøj) 
KB vil gerne være ramme om andre kulturelle arrangementer – Udvalget kunne være vært ved ar-
rangement med brugte bøger.  
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IH oplyste om udfordring  for studerende, som skal introduceres til Invivo. Kan KB hjælpe med det? 
KB hjælper og er obs på de tekniske udfordringer. JK-J: Udfordringer med integration imellem Mac 
og PC ved arbejde i Invivo. MLV henviste til, at man kan søge hjælp hos CED. 
JK-J forespurgte om introduktion til Invivo til forskerne. MLV oplyste, at KB kan komme ud og holde 
oplæg. 

9. Eventuelt. 

Kommende møder: 
14/12  - tentative emner

• Status på dialogmøderne.
• AMP kommer med forslag til Ph.d.-event i AU-Library i nobel jf. KB’s ønske om at være vært for 

flere kulturelle arrangementer. 
• Årshjul 2023
• Orientering om KB-strategi 2023-2025 og Årsplan 2023
• Orientering om møde med FISU 
• Orientering om publicering af specialer og afhandlinger v  Jesper Boserup Thestrup

https://library.au.dk/en/researchers/publishing/publish-e-books/
https://pure.au.dk/portal/da/persons/jesper-boserup-thestrup(9a0a77b2-b7c4-4161-98c5-48dae83150f6).html
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