
BAGGRUND

På CBS Bibliotek har vi afholdt referencebar i forbindelse med de to 

store afleveringsdage for BA- og kandidatopgaver i forårssemestret 

2019. Afleveringsdatoerne var 15. og 16. maj.

Vi åbnede baren 6 gange fordelt over 6 dage fra 1.-13. maj 2019. Fire 

gange i kandidaternes campusbygning og to gange lige udenfor CBS 

Biblioteks hovedindgang, som er centralt placeret på CBS.

CBS studerende kunne komme forbi med spørgsmål til 

referencelister og citationer.  Vi ser det som et oplagt supplement til 

vores kurser i referencehåndteringsprogrammet Mendeley.

Inspirationen til Reference Baren kom fra en ide udviklet på BI i 

Norge, som blev præsenteret på EBSLG 2018 konferencen, 

”KildebrukBar”.

BEMANDING

1-2 medarbejdere i tre til fire timer ad gangen. Bemandingen bestod 

af de 4 medarbejdere, der i forvejen underviser i referencehåndtering.

REFERENCE BAR
MARKEDSFØRING OG BUDGET 

• Transportabel ”Library Desk”, som vi havde i forvejen

• 1 Roll-up

• 500 reklamepostkort fordelt i læsesale på campus

• Bolsjer og blyanter med logo (havde vi i forvejen)

• APA Guide i A5 format med de mest almindelige referencer til 

uddeling

• LibGuide med fokus på APA hvor hovedparten var genbrug fra 

University of Lincoln efter aftale

• Vi havde en Mendeley LibGuide i forvejen

• Annonceret på de studerendes intranet, bibliotekets hjemmeside, 

Facebook og Instagram

• 1 roll-up 250 kr., 500 stk. reklamepostkort 1200 kr., grafiker 2300 kr.

ERFARINGER

Tidspunktet var velvalgt. Andre afleveringsperioder, 

f.eks. cand.merc. 1. års opgave, bør 

overvejes.

Når vi fremover skal placere referencebaren på 

campus, er det vigtigt at undersøge, hvornår der er 

undervisning og dermed studerende i bygningen. Det 

har stor betydning for antallet af ”kunder i butikken”.

Bemanding på to personer var meget passende,

men i perioder havde det været fint at have en 

backup.

Næste gang vil vi tælle brugerne og notere deres 

studie og årgang.
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Spørgsmål sendes til: reftool.lib@cbs.dk


	Dias nummer 1

