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DF Fora, Netværk for Forskningsunderstøttende Services (NEFUS ) havde med hjælp fra sponsorer (Elsevier 

og Swets) arrangeret en to-dages konference på Klareskovgård i Korsør den 1-2. november 2012.   

 

Dagene var tæt besat med interessante indlæg bl.a. om hvordan forskningsbibliotekerne kan hjælpe 

forskerne med publikation af deres forskningsresultater, præsentationer af igangværende projekter og 

konkrete services som biblioteker har udviklet til støtte for forskerne.  

 

Det første indlæg kom fra Tove Faber, Videncentret, Odense Universitetshospital, der med udgangspunkt i 

tesen om, at e-teknologien ikke har ændret forskningskommunikationen væsentligt – kun formen, fortalte 

om hvordan forskerne bruger deres kommunikation og hvordan bibliotekerne skal agere for at understøtte 

deres overordnede mission. Den videnskabelige artikel eller monografi er stadig i centrum for forskernes 

formidling, for den giver merit og anseelse. Dog er flere begyndt at skele til sociale medier og teknologier til 

at formidle deres forskning eller til at netværke. Det er bl.a. via blogs, sociale netværkstjenester og audio-

visuelle services, som Flickr og YouTube. 

 
Tove Faber: Den videnskabelige kommunikation i forandring og bibliotekets rolle 

  

Hvis det digitale bibliotek skal blive anvendt til at skabe yderligere værdi, må det i højere grad understøtte 

bl.a. personaliserede samlinger, som i Mendeley eller Zotero, hvor det er muligt at skrive noter, tagge og 

dele sine samlinger – altså den åbne referencesamling.  

 

Viden om værktøj som blogging og Twitter er også centralt, da det er to af de mest anvendte redskaber 

som forskerne bruger – af dem der altså bruger det. De bruger dem godt nok på en helt anden måde, end 

de bruger artikler og bøger og til noget helt andet (meget ofte kun privat), men ikke desto mindre kan 

bibliotekerne bidrage til at oplyse om hvordan de kan bruges af forskerne til at skabe netværk, diskussion, 

samarbejde og synlighed, og hvilke redskaber der kunne være det rette til den enkelte. Ved hjælp af disse 



redskaber kan også ”glade amatører” få indblik i forskningen på en helt anden måde end før, og forskerne 

kan udbrede kendskabet til deres forskning, få input fra andre forskere og udbygge deres netværk med 

andre forskere. 

  

 
Viden om værktøj som blogging og Twitter er centralt 

Forskernes største udfordringer (som bibliotekerne kan afhjælpe) består bl.a. af manglende adgang til 

tidsskrifter, identifikation af relevant materiale på nettet og i databaser og færdigheder inden for bl.a. 

informationssøgning. Andre problemer de har, består af tid, penge og stress, men bibliotekerne er jo også 

selv præget heraf. Open Access nævntes som et vigtigt punkt hvor forskerne mangler viden og forståelse. 

Tove Fabers forslag til områder, hvor bibliotekerne kan og bør øge indsatsen var: 

 

- Licenser. Forskerne har brug for adgang til alle relevante kilder – tidsskrifter og 

databaser. 

- Patron Driven Accession. Brugerne erstatter fagreferenternes indkøb og giver et meget 

større udvalg af materialer. Det gør også, at bibliotekerne i større grad kun betaler for 

det, som brugerne anvender. 

- Support til redskaber som fx Mendeley – og det er ikke nok at vide lidt om hvordan det 

virker. Vi skal være eksperter og kunne hjælpe med alt – gerne via ekstern support.  

- Øget kompetenceniveau i undervisning 

- Mere face-to-face on-demand-undervisning eller support. Forskerne har typisk brug for 

hjælp her og nu, og ikke først om 4 uger, når der igen er et kursus. 

- Ydelserne skal være personificerede og specialiserede 

- Bibliotekerne skal levere det, der er brug for – ikke det de tror, der er brug for 

- Ydelserne skal passe ind i forskernes praksis og 

- Supporten skal være til rådighed, når forskerne har behov for hjælp – også efter kl. 16. 

 

Vi skal ifølge Tove Faber væk fra tanken om biblioteket bestående af generalister og supplere det med 

eksperter, der kan levere support på et højt niveau. 

 

Graham Stone fra University of Huddersfield i England fortalte om et kursusforløb han havde udviklet 

kaldet 25 things @ Huddersfield. Kurset handlede om Web 2.0 redskaber og hvordan de kan anvendes i 

forbindelse med forskning. Forløbet viste mange overraskende ting – både for underviserne og forskerne. 

Forskerne var bl.a. overraskede over, at de faktisk kunne finde anvendelse for wiki’er, blogs eller twitter. De 



fandt også at mange af siderne på wikipedia om netop deres forskningsområde var overraskende nøjagtige 

og lødige. Underviserne kunne konstatere, at den største brugergruppe af web 2.0 var de lidt ældre 

forskere – ikke de unge. Det skyldes, at de ældre forskere er mere sikre rent fagligt, og derfor også mere 

modige når det kommer til at ”optræde” i denne sammenhæng. I en videnskabelig artikel er forfatteren 

typisk ret usynlig, hvorimod i et blogindlæg eller på en tråd i et diskussionsforum er personen meget mere i 

centrum – og det kræver en hvis faglig pondus. 

 

Dagen afsluttedes af præsentation af fire konkrete cases, hvor biblioteker har etableret tiltag på området 

forskerservice. Fælles for dem var et fokus på oplysning og aktivt samarbejde med og inddragelse af 

forskerne på områder om Open Access, forskningsregistrering og alternativ formidling af forskningen. 

 

Dag to bød bl.a. på en præsentation om bibliometri på bibliotekerne. Her blev mange spørgsmål stillet, og 

nogle af dem besvaret. Fredrik Åkström fra Lund Universitetsbibliotek fortalte om de ting, der ligger til 

grund for områdets vækst op gennem 80’erne og 90’erne, samt dets udvikling frem til i dag. Nogle af de 

ting han nævnte som betydningsfulde var, at publikationerne er flyttet online, at forlagene er blevet færre 

og større, at priserne for licenser til tidsskrifterne er steget voldsomt og at begrebet Open Access har 

vundet større indpas. Alle de større universiteter har nogen aktivitet på området bibliometri – de fleste er 

placeret i biblioteket og aktiviteterne er voksende. 

Men hvorfor bibliotekerne? Hvorfor ikke placere servicen på universitet? De fleste af pionererne inden for 

dette forskningsfelt kommer netop fra universitetsverdenen. Åkströms bud på et svar var, at bibliotekerne 

har kompetencerne, bl.a. via deres indsigt i den videnskabelige kommunikation og support af publikation. 

Herudover har bibliotekerne jo adgang til de nødvendige databaser, de administrerer de institutionelle 

repositorier og bibliotekerne har en status som en stabil organisatorisk enhed og besidder en vis 

neutralitet. Bibliotekerne er også i færd med at søge nye roller, og det medfører at de øger deres synlighed 

over for forskerne og universiteternes ledelser. Dette er en nødvendighed da den øgede digitale adgang til 

videnskabelige publikationer, har gjort, at biblioteket i stigende grad er blevet usynlige. Forskerne ved 

måske godt, at deres adgang til tidsskrifterne er betalt af biblioteket, men det er ikke særligt synligt for 

dem. 

 

Men der er nogle ting, vi skal tænke over, når bibliotekerne går ud og tilbyder bibliometriske analyser til 

universiteterne. Har vi de rette kompetencer, når det kommer til avanceret statistik? Har vi legitimitet i 

forhold til de enkelte fagområder? Risikerer vi at skulle være budbringer af dårligt nyt, som kan anstrenge 

vores forhold til universitetet? Risikerer vi, at forskerne oplever os som overvågende? Blot nogle af de 

elementer, man bør tage i betragtning, når man overvejer at etablere en bibliometrisk service. 

 

Bibliometrien har potentiale til at bidrage til bibliotekets anseelse og virke. Hvis de ansatte, som arbejder 

med bibliometri sikres de rette kompetencer, har vi også mulighed for at bidrage til udviklingen af politikker 

på området, at øge vores status som ”academic professionals” og få en større rolle at spille i 

universitetsorganisationen. 

 

Alt i alt var konferencen en vellykket en af slagsen med meget relevante og sammenhængende indlæg. 


