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POSTER oversigt – DFFU vinterinternat 2022 
 

Nr. Titel Emne/evt. metode Kontaktperson Hvorfra 
1 Fostering research 

integrity in future 
researchers through 
discipline-tailored RCR 
courses for PhD students 
(her præsenteres SDU’s 
ph.d.-kurser i ansvarlig 
forskningspraksis og 
bibliotekets rolle heri) 
 

Biblioteket som 
omdrejningspunkt for kurser i 
ansvarlig forskningspraksis: 
Moderne biblioteks-
virksomhed, forskerservice, 
forskeruddannelse, 
forskningsintegritet 

Lone Bredahl  
(lbredahl@bib.sdu.dk) 
 

Syddansk 
Universitetsbibliotek 

2 The SCOPE Framework: A 
five-stage process for 
evaluating research 
responsibly  
(Vedrører 
forskningsevaluering og 
stammer fra udkommet 
af en arbejdsgruppe, 
under INORMS  
SCOPE Framework for 
Research Evaluation | 
INORMS) 
 

Kontekst overvejelser, 
evalueringsmuligheder, 
problemformuleringer, 
evalueringer 

Lone Bredahl for en 
arbejdsgruppe under 
International Network 
of Research 
Management Societies 
(INORMS) 
(lbredahl@bib.sdu.dk) 
 

Syddansk 
Universitetsbibliotek 

3 Anvendeligheden af 
Artificial Intelligence (AI)-
software til 
litteratursøgning på 
universiteterne  
(her præsenteres projekt 
og nogle af de nøgle-
konklusioner, der 
foreløbigt er opnået og 
der lægges op til 
diskussion om AI i 
akademisk litteratur-
søgning fremadrettet) 
 

Kunstig intelligens, Artificial 
intelligence, AI, søgning, 
akademisk litteratursøgning 
 
+ pc med anvendte AI-
systemer 

Solveig Sandal Johnsen 
(ssjo@kb.dk) 
 
Anne Vils Møller 
(anvm@kb.dk) 
 
Julie Kiersgaard 
Lyngsfeldt 
(juki@kb.dk) 
 
Lorna Wildgaard 
(lowi@kb.dk) 

Det Kgl. Bibliotek, AU 
Library 
 
 
 
 
Det Kgl. Bibliotek, 
Københavns  
Universitetsbibliotek 
 

mailto:lbredahl@bib.sdu.dk
https://inorms.net/scope-framework-for-research-evaluation/
https://inorms.net/scope-framework-for-research-evaluation/
https://inorms.net/scope-framework-for-research-evaluation/
mailto:lbredahl@bib.sdu.dk
mailto:ssjo@kb.dk
mailto:anvm@kb.dk
mailto:juki@kb.dk
mailto:lowi@kb.dk
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4 Forskningsbiblioteket og 
særsamlingerne. Et 
trinbræt til innovation 
(her præsenteres inter-
disciplinære projekter, 
hvor naturvidenskab, 
humaniora, informations-
videnskab, teknik og 
industriel nyskabelse går 
hånd i hånd) 
 

Særsamlinger, bogbind fra 16. 
og 17. århundrede, 
middelalderlige håndskrifts-
fragmenter, mikro-røntgen-
fluorescens-analyse, hyper-
spektral-skanning, ”giftige 
bøger”, studenterinvolvering 

Jakob Povl Holck 
(holck@bib.sdu.dk) 
 
Mogens Kragsig Jensen 
(mogens.k@bib.sdu.dk) 

Syddansk  
Universitetsbibliotek 

5 Feed-back model som 
afsæt for intern 
kompetenceudvikling i 
mestring af digitale 
værktøjer 
(projekt startet i efterår 
2020, hvor AU Library 
EDU-IT har iværksat 
mindre 
uddannelsesforløb mhp. 
at producere online 
læringsobjekter og i at 
undervise online) 
 

Feed-back, peer-feed-back, 
kollegial sparring, 
kompetenceløft, digitale 
værktøjer, EDU-IT, kollegial 
feed-back på online platform 
 
Adobe Spark/Adobe Creative 
Cloud Express, Eduflow mv. 

Solveig Sandal Johnsen 
(ssjo@kb.dk) 
 
Pernille Holm Lindhardt 
(phl@kb.dk) 
 

Det Kgl. Bibliotek, AU 
Library 
 
 
Det Kgl. Bibliotek, 
Aarhus 

6 Get Digi with it - 
Digitalisering af 
arbejdsprocesser 
(et nyt modul i DTU Findit 
er udarbejdet som et 
værktøj til håndtering af 
de manuelle ILL ordrer, 
der behandles dagligt) 
 

Digitalisering af arbejds-
processer, Ordreflow, ILL, 
kommunikationsoptimering 

Rikke Straarup Voulund 
(risv@dtu.dk) 
 

DTU Bibliotek 

7 Danmarks Tekniske 
Kulturarv – Digitale spor 
fra DTU  
(I april 2021 gik 
https://tekniskkulturarv.d
k/ live – et site, der 
samler teknologihisto-
riske publikationer helt 
tilbage fra 1700-tallet) 
 

 

 

 

 

 

 

Kulturarv, Digitalisering, 
Teknologihistorie 
 

Beatrice Raarup  
(berat@dtu.dk) 
 

DTU Bibliotek 

mailto:holck@bib.sdu.dk
mailto:mogens.k@bib.sdu.dk
mailto:ssjo@kb.dk
mailto:phl@kb.dk
mailto:risv@dtu.dk
https://tekniskkulturarv.dk/
https://tekniskkulturarv.dk/
mailto:berat@dtu.dk
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8 Integreret 
Institutbibliotekar 
(projekt med institut på 
SDU mhp. at undersøge 
om en større synlighed af 
biblioteket i kraft af 
personlig tilstedeværelse 
på instituttet ville øge 
forespørgslen efter 
bibliotekets services samt 
skabe en efterspørgsel 
efter nye services) 
 

Indlejret bibliotekar, 
integreret bibliotekar, 
embedded librarian 

Jette Jorsal 
(jejo@bib.sdu.dk) 
 

Syddansk 
Universitetsbibliotek 

9 Digital formidling af DTU 
Biblioteks Open Science 
forskningsinfrastruktur 
(DTU Bibliotek har 
designet en hjemmeside, 
der vejleder forskerne i 
Open Access til artikler og 
i åben og FAIR håndtering 
af forskningsdata - 
https://bibliotek.dtu.dk/o
penscience) 

 

Open Science, Digital 
formidling, compliance, OA, 
RDM, Publicering, system-
integration 
 
Open Science-værktøjet er 
udsprunget af et samarbejde 
på tværs af DTU Bibliotek og 
med inspiration fra TU Delft 
Open Science Programme 

Katrine Flindt 
Holmstrand 
(kafh@dtu.dk) 
 

DTU Bibliotek 

10 LIKE – om at undervise  
undervisere 
((Om udvikling af et 
kompetenceforløb for 
ansatte i Anvendt 
Erhvervsforskning i 
litteratursøgning og 
informationskompetence 
incl. tilhørende 
understøttende 
værktøjer. Få mulighed 
for at afprøve din viden 
om søgeteknik i dagens 
quiz) 
 

Kompetenceudviklingskursus, 
Litteratursøgning, 
Informationskompetence, 
Understøttende værktøjer, 
søgeteknikker 
 

Anne-Marie Fiala 
Carlsen 
(afca@ucl.dk) 
 

UCL 
Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole, 
UCL Biblioteket 

11 Hacker Humanister 
(På AU Library Arts i 
Aarhus vil vi gerne dele 
vores erfaringer med at 
fremme humanisters 
kendskab til og 
færdigheder inden for 
digital humaniora) 
 

Digital humaniora, text-
mining, markedsføring, 
Strik-og Kod workshop 

Max Odsbjerg Pedersen 
(maop@kb.dk) 
 

Det Kgl. Bibliotek, AU 
Library 

mailto:jejo@bib.sdu.dk
https://bibliotek.dtu.dk/openscience
https://bibliotek.dtu.dk/openscience
mailto:kafh@dtu.dk
mailto:afca@ucl.dk
mailto:maop@kb.dk
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12 LearningLib.org – 
lanceret i 2022 
(tidligere learninglib.dk er 
transformeret, via et 
nordisk konsortium, til at 
være et nordisk 
samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner) 

Nordisk samarbejde, E-læring, 
E-didaktik, CC-BY-NC, Hybrid 
læring, Blended Learning, 
Open Educational Resources 
(OER), Videndeling, 
Biblioteksproducerede e-
læringsobjekter. 

Karen Harbo 
(kaha@kb.dk) 
 
Rasmus Thorbjørn  
Nielsen 
(rtni@kb.dk) 
 
Jesper Christian Mørch 
(jesper.morch@uia.no) 
 

Det Kgl. Bibliotek 
 
 
 
 
 
 
Universitetet i Agder 

13 Værten viser vejen 
(Vi inviterer dig til dialog 
om værtskab og 
relationskompetence. På 
Københavns Professions-
højskole vil vi arbejde 
med vores værtskab i et 
nyt greb, der skal indlejre 
biblioteket mere i de 
studerendes studiepraksis 
på campus) 
 

Opsøgende indsatser, 
værtskompetencer ud af 
biblioteket,  
værtskab og aktiviteter, der 
hjælper de studerende videre 

Linda Olsen 
(liol@kp.dk) 
 
Henrik Wium Senfer 
(hsen@kp.dk) 
 

Københavns 
Professionshøjskoles 
Bibliotek 

14 Danske OA-tidsskrifter 
og DOAJ 
(præsenterer de udfor-
dringer, som tidsskrifter 
har stået med i forhold til 
optag i DOAJ, og hvordan 
projektet har supporteret 
redaktørerne) 
 
 
 
 
 
 

OA-tidsskrifter, OJS-servere, 
DOAJ-inklusionskrav, Open 
Access krav, videnskabelige 
standarder, synlighed, 
anseelse, gennemslagskraft 

Solveig Sandal Johnsen 
(ssjo@kb.dk) 
 
Rasmus Rindom Riise 
(rarr@kb.dk) 
 

Det Kgl. Bibliotek, AU 
Library 
 
Det Kgl. Bibliotek, 
Københavns 
Universitetsbibliotek 

15 Det indlejrede AUB 
(Med udgangspunkt i 
flytningen af Aalborg 
Universitetsbibliotek fra 
placeringen i udkanten af 
campus til en meget 
central placering midt i 
campus i Aalborg, vil vi 
synliggøre de 
samarbejdsflader, vi har i 
organisationen bredt og 
internt på biblioteket) 
 

Biblioteksflytning, 
reorganisering, 
strategiarbejde, samarbejde 

Anne Marya Greve 
(amj@aub.aau.dk) 
 
Poul Meier Melchiorsen 
(pmm@aub.aau.dk) 
 
Helle Brink 
(hb@aub.aau.dk) 
 
Anne Lykke 
(al@aub.aau.dk) 
 

Aalborg 
Universitetsbibliotek 

mailto:kaha@kb.dk
mailto:rtni@kb.dk
mailto:jesper.morch@uia.no
mailto:liol@kp.dk
mailto:hsen@kp.dk
mailto:ssjo@kb.dk
mailto:rarr@kb.dk
mailto:amj@aub.aau.dk
mailto:pmm@aub.aau.dk
mailto:hb@aub.aau.dk
mailto:al@aub.aau.dk
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16 DFFU 
Universalkonference 
5.-6. oktober i Middelfart 
 
 
 

 Diverse DFFU Fora  

 


