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PROJEKT 
PROFILERING

„For a business not to advertise  
is like winking at a girl in the dark.  

You know what you are doing  
but no one else does“

Stuart H. Britt, US advertising consultant

I efteråret 2010 søsatte ledelsen KUBIS-projektet Projekt Profilering. Projekt Profilerings formål var, 
at stimulere en bedre og mere omfattende anvendelse af KUBIS-bibliotekernes vidensressourcer og 
services knyttet hertil. Der skal være et specielt fokus på digitale ressourcer.

PROJEKTET FALDT I 3 FASER

1. Udvikling af ideer og koncepter til profilering af vidensressourcer og services på Det 
Kongelige Bibliotek/KUBIS. Ideerne præsenteret i en rapport blev behandlet i KUBIS-LG, der 
traf beslutning om hvilke ideer der skulle afprøves

2. Test af udvalgte ideer og koncepter

3. Evaluering og afrapportering af resultater og erfaringer

Der blev nedsat en projektgruppe med undertegnede som projektleder og i løbet af efteråret 2010 
udviklede projektgruppen 11 grundlæggende principper for profilering samt 20 konkrete profile-
ringstiltag. Alt dette blev dokumenteret i rapporten Projekt Profilering - Et projekt om profilering af 
KUBIS’ vidensressourcer og services. Rapporten blev fremlagt på et KUBIS-seminar 4. oktober 2010 
og sidenhen behandlet i KUBIS-LG. Da indstillingen fra KUBIS-LG lå klar kunne arbejdet med at teste 
og afprøve de udvalgte ideer gå i gang. Det er resultatet af dette arbejde du nu sidder med i hånden. 
Det er både en beskrivende afrapportering af projektet og samtidig en best practice guide med profi-
leringstiltag som du kan genbruge på alle KUBIS betjeningssteder.

God fornøjelse!

Christian Lauersen, sektionsleder, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, cula@kb.dk
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SKAB LINK MELLEM  
DET FYSISKE RUM OG DE 
DIGITALE RESSOURCER 
- Quick Response codes og logiske URL’s

En af udfordringerne ved at profilere og markedsføre elektroniske ressourcer er at de, modsat f.eks. 
bøger, består at bits og bytes, de er uhåndgribelige og i sagens natur svære at “sælge” i de fysiske 
rum. QR codes (QR-koder) og logiske URL’s kan gøre det nemmere at få det digitale manifesteret i det 
fysiske rum.

QR-KODER

QR-koder er todimensionelle stregkoder det kan indeholde hundrede gange mere information end 
de traditionelle stregkoder og som man scanner ved at tage et billede af en kode med mobiltelefo-
nens kamera. Informationen der er kodet kan være en tekst, en URL eller andre former for data. Selve 
koden er nem og gratis og du kan lave den via et af utallige programmer på nettet. Du taster simpelt-
hen URL’en, teksten eller hvad det nu måtte være, ind i et felt, trykker ‘go’ og programmet genererer 
en kode til dig. Koden printer du og så har du pludseligt et link mellem den fysiske og virtuelle verden. 
(Det er en god ide at printe det på papir med bagsideklister, så de er nemme at hænge op).

QR-koder giver ikke mening i alle sammenhænge, så lav nogle små forsøg, inddrag gerne nogle bru-
gere og find ud af hvad der virker.

Man kan med fordel gøre en indsats for at hjælpe folk på vej. Det kunne f.eks. være via små visitkort 
ved siden af QR-koder der forklarer konceptet og giver en lynhurtig vejledning – f.eks.:

Turn your phone into a scanner and access the e-library from your phone

1. Send SMS with text KUBIS to 1220 

2. Follow instructions to download & install the program
3. Open the program to scan the 2D barcode

TEST OG EVALUERING

QR-koder er gået igen i mange af Projekt Profilerings tiltag, men der er ikke kørt isoleret statistik på 
hvor mange der har benyttet sig af QR-koderne på de forskellige tiltag.

Et af de første tiltag hvor vi eksperimenterede med QR Codes var med Samf’s Julekalender sidste jul. 
Ideen var at introducere QR-teknologien samtidig med at man fik profileret forskellige ressourcer. 
Konceptets tag-line lød: Knæk dagens QR-kode og vind en præmie.
QR-koderne fungerede som kalenderlåger og bag hver låge gemte der sig et spørgsmål. Et korrekt 
svar på spørgsmålet udløste dagens “kalendergave” i Informationen. Næsten alle vores præmier er 
doneret af Academic Books boghandlen på CSS og rækker i værdi fra kuglepenne, over bøger, til 
gavekort på henholdsvis 500 og 1000 kroner. Alle spørgsmål relaterer til Fakultetsbiblioteket. Alt fra 
fysiske forhold i huset til fagsiderne og REX-opslag. Låneren får en gavekvittering i Informationen og 
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kan derefter hente præmien på i boghandlen. På den måde sikrer Academic Books sig også et besøg i 
butikken. Ideen er hermed givet videre!

Siden er de fleste biblioteksbetjeningssteder begyndt at benytte QR-teknologien i deres formidling.

Gratis og simpelt program til generering af QR-koder
http://www.qurify.com/en/

Gratis scanningsprogram til din mobil eller smartphone
http://www.i-nigma.com/DownloadinigmaReader.html
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LOGISKE URL’S

Det kan være udfordrende at lave markedsføring af forskellige tilbud og services fra kb.dk via links 
på web‘en og i det fysiske rum - url‘erne er ofte ganske lange og det ser klodset ud på web‘en og på en 
plakat eller flyer giver det næsten ingen mening. Her er et par eksempler:

REX 
rex.kb.dk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=1301554444716&vid=KGL&from
Login=true

KB-siden om ebøger 
www.kb.dk/da/materialer/e-ressourcer/digiboger/ebog.html

Elektra 
www.kb.dk/da/materialer/e-ressourcer

For at lette arbejdet med profilering af tilbud og services på kb.dk, er der blevet oprettet en række 
korte url‘s (også kaldet logiske eller smart URL’s), så du nu i stedet kan henvise til:

REX 
www.kb.dk/rex

KB-siden om ebøger  
www.kb.dk/ebog

Elektra  
www.kb.dk/e-ressourcer

De gamle URL‘er findes stadig, så du behøver ikke rette eventuelle links på nuværende sider. De nye 
korte url’s er blot genveje der peger mod siden og som er nemmere at arbejde med i profileringsøjemed. 
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Eksempel på brug af logiske URL’s i profileringsøjemed
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TOP-5 OVER 
MEST UDLÅNTE E-BØGER
Hitlister virker umiddelbart appellerende på folk, så hvorfor ikke prøve det koncept af 
på e-bøger?

Ideen bag Top-5 over mest udlånte e-bøger er ikke som sådan at profilere de eksakte 5 e-bøger der 
er mest udlånt, men mere at skabe et generelt fokus på e-bøger. Hitlister virker appellerende på folk 
og dyrkes i stor stil inden for mange genrer og det er den appel der bliver genbrugt i dette koncept.

TEST OG EVALUERING AF IDEEN

Top-5 over mest udlånte e-bøger er testet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og Det 
Humanistiske Fakultetsbibliotek. Vi etablerede vores top-5 på udvalgte titler fra Palgrave, da dette er 
en god og brugervenlig leverandør af e-bøger. Der var altså ikke tale om en retvisende top-5, men det 
var som nævnt heller ikke pointen. Vi afgrænsede naturligvis til hhv. humanistiske og samfundsvi-
denskabelige e-bogspakker. Da vi havde fået udlånsstatistikken tog vi de 5 meste udlånte fra 2010 og 
startede med dem. Top-5’en blev sat op de lokale fakultetsbibliotekshjemmesider med direkte link til 
e-bøgerne og henvisning til e-bogsiden under kb.dk. Herudover lavede vi en fysisk manifestation af 
top-5’en i form af plakater med titel, forfatter, bogforsider og QR-koder, der pegede mod e-bøgerne, 
således at brugerne kunne få adgang til e-bøgerne via deres mobile platforme som f.eks. iPhones.

Vi skiftede top-5’en ud med nye titler hver måned og som en ekstra gimmick lavede vi en plakat med 
“Den mest upopulære e-bog”.

Top-5-konceptet har haft en positiv effekt på udlånet af de valgte e-bøger - et par eksempler: 

 Memory Culture and the Contemporary City havde været udlånt 12 gange i hele 2010, i løbet af 1. og 
2. kvartal af 2011, hvor den blev profileret på top-5 en enkelt måned, var den blevet udlånt 11 gange. 

Palgrave Advances in Global Governance var blevet udlånt 10 gange i hele 2010 og i 2. kvartal af 2011, 
hvor den blev profileret via top-5, en enkelt måned, var den blevet udlånt 21 gange! 

Billedet er generelt, at udlånet er steget i perioden hvor e-bøgerne er blevet profileret via top-5, men 
der er også enkelte hvor det ikke er. Om konceptet har haft en effekt på brugen af e-bøger generelt 
kan vi kun gætte på, men der er ingen tvivl om at e-bøger er blevet mere synlige på både web’en og i 
det fysiske rum på både Samf og Hum.
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Top-5 over e-bøger i det fysiske rum og på web’en
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SÅDAN GØR DU

Kontakt administrator af e-ressourcer, Inge-Berete Moltke (ibm@kb.dk) for at tilvejebringe statistik 
på udlånet af e-bøger. Udvælg de første 5 e-bøger til din top-5. Vælg e-bøger fra e-bogspakker fra dit 
biblioteks fagområde. Noter dem ned i et excel-ark med antal udlån, så du kan evaluere effekten af 
din top-5. Skift titlerne ud jævnligt, f.eks. én gang om måneden.

TOP-5 PÅ WEB’EN

Fremsøg de udvalgte titler i REX og tag det direkte link til e-bogen samt titel og forfatter. Det er en 
god ide også at lave et link til KB’s ebogsside, www.kb.dk/ebog, under top-5’en for at inspirere bru-
gerne til at søge videre efter flere e-bøger. Få din lokale webmaster til at hjælpe dig med at sætte det 
op på bibliotekssiden. Kontakt evt. KUBIS webredaktør Jan Erik Hansen (jaha@kb.dk) for spørgsmål 
vedrørende opsætning.

TOP-5 I DET FYSISKE RUM

Vi satte vores top-5 op som plakater i hhv. A3 og A4 og hængte dem op strategiske steder i det fysiske 
bibliotek. Du kan lave dem via flere forskellige programmer. Vi valgte at lave vores i power point og 
det var nemt at have med at gøre. 

1. Fremsøg titlerne og kopier forsidebillede, forfatter og titel over i dit power point dokument.
2. List titlerne op som nr. 1, 2, 3...
3. Lav en overskrift: F.eks. Top-5 over mest udlånte e-bøger
4. Generer QR-koder til hver enkelt titel, så brugerne kan komme direkte fra plakat til e-bog. 

Der findes mange QR-kode generatorer. Vi brugte http://qrcode.kaywa.com/. Kopier ebogens 
link ind under Content: URL og tryk på Generate - nu har du en QR-kode der linker til din 
e-bog. Kopier QR koderne ind i dit power point dokument ud for titlerne.

5. Vælg evt. et prædefineret power point stylesheet for at få plakaten til at se lidt mere pran-
gende ud. Du finder de forskellige stylesheets under Design i power point dokumentet

Husk også at lave en engelsksproget version
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Power point med Top-5 over mest udlånte ebøger på Samf, april 2011
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STUDY AD’S
Study Ad’s er en nem og hurtig måde at få sit budskab ud på forskellige platforme – både 
indenfor og udenfor bibliotekets mure.

Konkret er en Study Ad en hård plastlomme i A5-format med dobbeltklæbende tape på bagsiden, så 
den kan sættes på forskellige flader – det kunne f.eks. være læsepladser, læseklapper, skabe, bag på 
stolerygge osv. Inden i plastlommen lægger du forskellige reklamer for de ressourcer man vil profilere 
– det kan f.eks. være udvalgte databaser, e-bøger, tilbud om undervisning, arrangementer på biblio-
teket osv. Det er nemt at skifte indholdet ud. Ideen bag Study Ad’s er på en nem måde, at udnytte 
forskellige platforme til at profilere bibliotekets vidensressourcer, tilbud og services - ikke mindst 
uden for bibliotekets mure for også at komme i kontakt med alle de brugere der mest benytter os 
elektronisk eller slet ikke har opdaget os samt at udnytte brugernes adfærd der hvor de alligevel er 
og/eller opholder sig.

 

Forskellige eksempler på brug af Study Ad’s
Forskellige eksempler på brug af Study Ad’s
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TEST OG EVALUERING

Study Ad’s er i projektperioden blevet testet på Samf, men er siden også blevet implementeret på Nat/
Sund, Jur, Hum og Teol. På Samf har vi kørt 4 forskellige Study Ad’s:

• Gyldendals Røde Ordbøger online

• KB’s ebøger

• Fjernadgang

• IT-helpdesk på Samf

Gyldendals ordbøger online blev profileret i 2. kvartal af 2011. Resultaterne sammenlignet med sam-
me periode for 2010 er følgende:
Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk, 2. kvartal 2010.: 4.727
Dansk-Engelsk/Engels-Dansk, 2. kvartal 2011: 10316 

Dansk-Tysk/Tysk-Dansk, 2. kvartal 2010: 212
Dansk-Tysk/Tysk-Dansk, 2. kvartal 2011: 503

For både de engelske og tyske online ordbøger er der altså tale om en mere end en fordobling af den 
samlede benyttelse i forhold til samme periode året før.

Kliks på www.kb.dk/ebog som også blev profileret i samme periode havde ikke ændret sig nævneværdigt.
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SÅDAN GØR DU

Når du eller din biblioteksenhed skal i gang, så overvej følgende ting:

• hvilken type kommunikation der passer til hvilke steder? På en læseplads hvor en stude-
rende sidder hele dagen har modtageren god tid til at læse og forstå budskabet, hvorfor man 
godt kan fylde mere tekst på. Hvis Study Ad’en hænger i et skab som typisk bare bliver åbnet 
og lukket, skal budskabet være kort, konkret og let forståeligt.

• arbejd så vidt muligt med visuelle virkemidler, det fanger øjet og kan illustrere pointer som 
det skrevne ikke kan.

• hvordan evalueres effekten? 

• hvor ofte skal de skiftes ud?

Study Ads’ne på Samf er blot lavet i power point, men man kan også bruge andre programmer. 
Plastlommerne kan bestilles hos forskellige forhandlere. Brug QR-koder eller smarte URL’s til at ska-
be link mellem den fysiske Study Ad og den digitale ressource.

 

 

 

 

  Study Ad fra Jur lavet i Power Point
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Study Ad fra Samf

Study Ad fra Samf, lavet i Power Point og med QR kode
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SIGNATUR I MAILS
Signatur i mails er en nem måde at skaffe øget trafik på udvalgte web sites.

Tanken bag Signatur i mails er at sætte en signatur der profilerer udvalgte ressourcer, services eller 
hjemmesider nederst i mails mellem bibliotek og bruger. Formålet er naturligvis øget synlighed og 
brug af de udvalgte ressourcer. En mailsignatur kan sættes til fast at optræde nederst i mails. De er 
nemme at skifte ud og på den måde er der tale om et meget ressourceneutralt tiltag. 

Et oplagt sted at sætte dem ind, er på outlook-postkasser der har en høj grad er kommunikation mellem 
bibliotek og bruger. F.eks. Spørg Biblioteket, Bestil en informationsspecialist eller hjemkaldelsesmail.

 

Eksempel på Signatur i mails fra Sociologisk Bibliotek. Signaturen henviser til fagsiden for Sociologi

Eksempel på Signatur i mails fra Sociologisk Bibliotek. Signaturen henviser til fagsiden for Sociologi
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TEST OG EVALUERING

Signatur i mails er blevet testet på hhv. Sociologisk Bibliotek og IT-Biblioteket.

På Sociologisk Bibliotek er signaturen sat ind i bibliotekets postkasse og man har valgt at have et link 
til fagsiden for sociologi. Signatur-teksten lød som følger:
Få adgang til alverdens sociologiske vidensressourcer på http://www.kb.dk/da/kub/fag/samf/soc/
index.html

I perioden 22. februar til 4. april 2011 har fagsiden haft 305 sidevisninger i modsætning til 249 for 
samme periode året før - det svarer til en stigning på ca. 23%.

IT-Biblioteket har også haft en signatur med link til deres fagside. I perioden 1. marts til 14. april 2011 
har fagsiden haft 615 sidevisninger i modsætning til 397 i samme periode året før. Dette svarer til en 
stigning på ca. 55%.

 

Sammenlignende statistik fra Google Analytics på page views for Fagsiden for Sociologi for hhv. februar - 
april 2010 og 2011

Sammenlignende statistik fra Google Analytics på page views for Fagsiden for Sociologi for hhv. februar - 
april 2010 og 2011
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Sammenlignende statistik fra Google Analytics på page views for Fagsiden for IT-Biblioteket for hhv. 
februar - april 2010 og 2011

På trods af det relativt spinkle datagrundlag kan man godt tillade sig at konkludere, at signatur i 
mails har haft en positiv effekt i form af øget trafik på siderne der henvises til.
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SÅDAN GØR DU
 
 
I Outlook vælger du 
Funktioner  Indstillinger  Postformat  Signatur - her vælger man ‘Ny’ og så kan man skrive sin 
signatur. Når man har godkendt den, vil den optræde nederst i alle de mails man sender. Læg mærke 
til, at hvis man vil tilføje en signatur til en Outlook-postkasse, det kunne f.eks. være Spørg Biblioteket 
eller Bestil en Informationsspecialist, vil signaturen også optræde på din personlige mail. De to ting 
kan desværre ikke adskilles. 

EKSEMPLER PÅ SIGNATURER KUNNE VÆRE

• E-bøger er aldrig udlånt: www.kb.dk/ebog

• Træt af at sidde og lave litteraturliste natten før en aflevering?  
Prøv et af vores kurser i referencehåndtering (med link til tilmeldingsside)

• Få artikler leveret direkte til din postkasse: http://www.kb.dk/da/kub/nyheder/pdffiler.html

Der er i KUBIS-LG truffet beslutning om at Signatur i mails indarbejdes i Projektplan 2012.
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PROFILERING VIA 
BAGGRUNDS- OG 
PAUSESKÆRME
Når publikums-pc’erne ikke er i brug kan man lige så godt udnytte skærmen til noget brugbart – f.eks. 
ved at lave pauseskærmen til en levende reklame-platform for elektroniske ressourcer eller andre 
ydelser.
Ideen er at udnytte baggrunds- og pauseskærmene på bibliotekets publikums-pc’er til at profilerer 
vidensressourcer og andre services. Det kan f.eks. www.kb.dk/ebog der glider henover skærmen som 
3D-tekst, et slide show der grafisk illustrerer fordelene ved e-bøger eller reklamere for bibliotekets 
kurser i referencehåndtering.

TEST OG EVALUERING

Den praktiske udførsel af ideen støder på det problem, at publikums-pc’erne på KUBIS betjenings-
stederne hver nat bliver udsat for en såkaldt ’deep freeze’ der nulstiller alle indstillinger der ikke er 
pre-definerede (inklusiv evt. indstillinger på baggrunds- og pauseskærme). Det betyder at hvis man 
sætter sine baggrunds- og pauseskærme op til at profilere e-bøger mandag er opsætningen væk tirs-
dag. Dette besværliggør naturligvis projektet en del, men der er i KUBIS-LG truffet beslutning om, at 
Profilering via baggrunds- og pauseskærme indarbejdes i Projektplan 2012. Her vil man naturligvis 
se på om de lokale indstillinger for baggrunds- og pauseskærme kan defineres så de ikke medtages i 
maskinernes deep freeze.

SÅDAN 
GØR DU
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SÅDAN GØR DU
 
Pauseskærm
I den pågældende pc’s kontrolpanel vælger du Appearance and Personalization og herunder er 
der et punkt der hedder Change screen saver (en genvej er at højreklikke på skrivebordet og vælge 
Personalization). Her kan du sætte din pauseskærm op. Det kan f.eks. være en 3D-tekst der kører over 
skærmen (f.eks. www.kb.dk/rex) eller en række billedsekvenser med profilering af forskellige fagda-
tabaser der skifter i et fastsat tidsinterval.

 
Opsætning af pauseskærm i Windows

Baggrundsskærm: I den pågældende pc’s kontrolpanel vælger du Appearance and Personalization 
og herunder er der et punkt der hedder Change desk top background (en genvej er at højreklikke 
på skrivebordet og vælge Personalization).  Her kan du ændre det billede der udgør pc’ens skrive-
bordsbaggrund. Det kunne f.eks. være en virtuel Study Ad eller profilering af bibliotekets aktuelle 
undervisningstilbud med datoer og tilmeldingsmuligheder. Det er en god ide at arbejde med grafiske 
virkemidler til at formidle budskabet.   

SÅDAN 
GØR DU
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PROFILERING 
VIA UDSTILLING
I regi af Projekt Profilering lå en hensigtserklæring om at undersøge mulighederne for profilering af 
vidensressourcer via konceptet for et fysisk udstillingsmøbel. En prototype på et udstillingsmøbel 
blev udviklet og er siden hen testet på Samf og Jur med gode erfaringer.

Udgangspunktet var ideen om et sømløst koncept, der i udgangspunktet kan rumme alle de ressour-
cer og services KUBIS stiller til rådighed - dvs. en platform der kan profilere bøger, tidsskrifter, data-
baser, e-tidsskrifter, e-kursuslitteratur, bestil en informationsspecialist, studiefaciliteter, personalets 
kompetencer, undervisning osv. Måden det her blev gjort på er ved at ligestille medier og services via 
surrogater - dvs. materialet bliver ikke udstillet fysisk, men bliver repræsenteret via et surrogat, der 
naturligvis skal lede brugeren hen til det rigtige materiale. Denne tilgang rummer flere fordele. For 
det første slipper man for problemet med den klassiske biblioteksudstilling, der er bygget op omkring 
bøger og som kan blive noget blodfattig når den rammes af succes - bøgerne lånes ud - og udstil-
lingen ligner en pillet lørdagskylling indtil der bliver fyldt bøger på igen. For det andet signalerer 
man ligestilling af medierne og imødekommer problemet omkring profilering af ressourcer der ikke 
manifesterer sig fysisk. For det tredje gør surrogattankegangen, at man kan inkludere praktisk taget 
alle ressourcer og services KUBIS stiller til rådighed - f.eks. ‘bestil en informationsspecialist’, ‘spørg 
biblioteket’, ‘udlån af skabe’ osv.

Ud fra ovenstående koncept blev der fremstillet et mobilt udstillingsmøbel med hjælp fra Teknisk 
Service på Center For Samfund og Sundhed. Grundet sit Ferrari-røde look blev udstillingsmøblet døbt 
Den Røde Væg.

 Skitse til udstillingsmøblet og selve møblet der er ved at blive transporteret fra Samf til Jur. Udstillingsmøblet 
der fik navnet Den Røde Væg er udstyret med hjul fra gamle hospitalssenge, har strømstik og er målt op så 
den passer til transport i de fleste elevatorer. 
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TEST OG EVALUERING

På Samf blev konceptet testet i forbindelse med Forskningens Døgn 2011. Temaet var Asien og der 
blev udarbejdet surrogater for vidensressourcer om emnet, i form af små flyers med henvisninger til 
artikler, bøger, databaser og andre vidensressourcer. Herudover blev der udarbejdet en samlet tema-
side under kb.dk som der blev henvist til via QR-koder. De mange flyers blev sat i brochureholdere, 
der var monteret på Den Røde Væg. Herudover indeholdt  væggen plakaten med oversigt over KUBIS’ 
betjeningssteder og den var udsmykket med kinesiske lamper og farvestrålende plakater vi havde fået 
fra NIAS . Væggen blev placeret centralt i biblioteket og fungerede som fysisk omdrejningspunkt for 
Forskningens Døgn på Samf

 

Eksempel på surrogat fra Samf der henviser til vidensressourcer 
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På Jur brugte man Den Røde Væg i forbindelse med studiestart 2011 og her benyttede man en iPad til 
at lave link mellem den analoge og den digitale verden. iPad’en var låst fast til Den Røde Væg med et 
wiresystem og den blev brugt til følgende:

1. At læse e-bøger, og elektronisk pensummateriale, som var downloadet til iPad som pdf.

2. Via QR-koder at give nem adgang til E-bøger på brugerens egen maskine (hvad det end måt-
te være). Brugeren ledtes til en KU-side, hvor han/hun tastede sin email, hvorefter brugeren 
modtog en mail indeholdende et link til den pågældende ebog.

3. Via QR-koder at formidle information om Jura Libguides (både generelt og specifikke libgui-
des), kurser i biblioteket, Endnote etc.

4. Via en QR-kode havde brugerne mulighed for at deltage i en konkurrence, hvor tre simple 
spørgsmål skulle besvares. Præmien for rigtige svar var en bog af Ditlev Tamm (Professor 
ved Center for Retskulturelle Studier), som kunne hentes i biblioteket. Ca. 70 studerende 
deltog i konkurrencen.
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Den Røde Væg centralt placeret i forbindelse med Forskningens Døgn 2011 på Samf 

Den Røde Væg får et direkte link til de digitale ressourcer via en iPad på Jur

Den Røde Væg centralt placeret i forbindelse med Forskningens Døgn 2011 på Samf 

Den Røde Væg får et direkte link til de digitale ressourcer via en iPad på Jur
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 TEMAER 
DER KOGER
Ideen bag Temaer der koger er, at skabe link mellem bibliotekets vidensressourcer og 
aktuelle begivenheder i det omkringliggende samfund.

I profileringsrapporten hed dette tiltag Hot Topics. Ideen er at tage et aktuelt emne og finde en række 
artikler, der dækker emnets problemstillinger og baggrund. På den måde skaber du et link til et aktu-
elt emne fra den virkelige verden og kæder det sammen med bibliotekets ressourcer samtidig med 
at du præsenterer det på en nem og overskuelig måde. Emnepræsentationen skal naturligvis inde-
holde dybelinks til de relevante artikler så brugerne kun er et klik væk fra selv artiklen. Indholdet på 
litteraturlisterne kan komme fra både frie tekster på nettet, blogs, TV og bibliotekets elektroniske 
ressourcer. Man kunne også promovere emnerne via links til præ-definerede søgninger i REX. Hot 
Topics kan med fordel manifesteres i det fysiske rum via f.eks. en temaudstilling på Den Røde Væg 
eller som almindelig bogudstilling. 

TEST OG EVALUERING

Temaer der koger er blevet testet på Samf. Udskrivning af folketingsvalget lå og lurede i kulisserne, så 
vi besluttede at Folketingsvalg skulle være vores første kogende tema. Vi forberedte siden på forhånd 
så vi var klar til at sende den i luften den dag valget blev udskrevet. 

Vores temaside indeholdte 5 fuldtekstartikler, 5 bøger, 5 links (bl.a. til altinget og Folketinget), en 
faglig kontakt og en boks om KB’s digitalisering af partiprogrammer med link videre til partipro-
grammernes søgeside. Herudover var der en teaser til siden og valget samt en feedback-boks.

Siden blev profileret i det fysiske rum, med plakater og Flush Ad’s og online på samf.kb.dk og Facebook.

I løbet af en måned havde siden 447 sidevisninger. Tallet er udelukkende for eksternt brug, dvs. evt. 
KB-ansatte der har klikket sig ind på siden er ikke talt med. Det er et hæderligt antal for en faglig side 
og ligger f.eks. over fagsiden for politologi. Af de 447 der har besøgt siden har 62 % klikket sig videre 
til enten en artikel, en bog eller en af den andre ressourcer der var profileret på siden. 
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Skærm dump af Samf’s kogende tema 
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 AFSLUTNING 
OG ANBEFALINGER 
For at vende tilbage til Stuart H. Britt’s citat fra begyndelsen; hvis vi blot står i mørket med vores 
bøger, e-ressourcer osv. og vifter med arme og ben, går brugerne bare lige forbi - vi ved hvad vi har 
at byde på, men det gør de ikke nødvendigvis. Udfordringen består så at sige i, at få kastet lys over 
vores vidensressourcer og services og genererer øget kendskab og brug. Det er den udfordring Projekt 
Profilering har forsøgt at imødegå ved at udvikle og teste profileringstiltagene i nærværende rap-
port. Vi kan nok alle blive enige om, at vi har meget godt at tilbyde vores brugere (og ikke-brugere) 
- motivationen for arbejdet med profilering bør være forankret i et ønske om at udbrede kendskabet 
og brugen af vores mange tilbud og services og sikre at de ikke bliver forbigået i mørket. 

HERPÅ FØLGER EN RÆKKE GENERELLE ANBEFALINGER TIL DET VIDERE ARBEJDE

• Se ikke tiltagene i denne rapport som færdige løsninger der skal følges til punkt og prikke. 
Se på hvordan de giver mening i forhold til dit bibliotek og dine brugere og split så ideerne 
ad og sæt dem sammen på ny, så de giver mening for jer.

• Profilering behøver ikke være et projekt. Profilering er også at henvise til Business Source 
Complete når en bruger spørger om hvor bøgerne om makroøkonomi står.

• Flyt fokus fra system- og bibliotekslogik til bruger- og behovslogik – vi er her for brugerne 
skyld, ikke for vores egen.

• Sæt ressourcerne i spil med verdenen udenfor. Hvis der Klimakonference i København er der 
naturligvis massivt fokus på dette emne fra flere fronter – udnyt den fokus og interesse til at 
profilerer de mange vidensressourcer vi har om emnet.

• Kommuniker som udgangspunkt altid både på dansk og engelsk

• Billeder siger mere end ord og billeder er som ofte bedre til at fange folks opmærksomhed 
end ord er.

• Evaluer og bliv klogere 


