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1. Indledning 
Nærværende 2018 årsplan og budget for Roskilde Universitetsbibliotek 
(RUb), knytter sig til Roskilde Universitetsbiblioteks strategi 2017-2018.  
RUb’s nuværende strategi virker for en 2-årig periode. Inden for denne peri-
ode udarbejdes der årsplaner, som angiver hvordan strategien udmøntes år 
for år og set i sammenhæng, hvordan implementeringen af handlingsplanen 
for strategien forløber. 

2. Rammesætning  
RUb er en del af Roskilde Universitets (RUC) akademiske servicestruktur, 
og har som hovedopgave at understøtte forskning, undervisning og studie-
aktiviteter gennem forsyning af informationsressourcer og informationsser-
vices til universitetets forskere, undervisere og studerende, der tilsammen 
udgør Roskilde Universitetsbiblioteks primære brugergruppe. Som offentligt 
bibliotek kan regionale forsknings- og undervisningsinstitutioner, erhvervsliv 
samt borgere også benytte Roskilde Universitetsbiblioteks materialer og an-
dre services.  

2.1 Organisation 

RUC indgik i efteråret 2016 en samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek/Kø-
benhavns Universitetsbibliotek (KB/KUB) om RUC’s biblioteksservice pr. 1. 
januar 2017. Aftalen betyder bl.a., at en stor del af det administrative ar-
bejde, såsom drift og udvikling af bibliotekssystem, licensadministration og 
licensforhandlinger, flyttes til KB/KUB mens de direkte brugerrettede ser-
vices varetages af RUb. Herudover indebærer aftalen at RUC’s bibliotek 
fremadrettet ledes af en universitetsbibliotekschef ansat ved KB/KUB.  
 
I 2018 vil der være fokus på også at opnå fordele omkring kompetence- og 
ressourcefælleskaber mellem institutionerne i relation til relevante services. 

2.2 RUb på de indre linjer 
RUb etablerede primo 2017 en teamstruktur der skulle afspejle bibliotekets 
kerneopgaver og sikre struktur og autonomi i det daglige arbejde, placere 
ansvar der hvor opgaverne løses bedst, samt understøtte fleksibilitet, spar-
ring og praksisfællesskaber. Der blev etableret i alt 6 teams: Materialeflow 
& Vejledning, Samlinger, Forskersupport, Brugerundervisning, Studie- & 
Læringsmiljø og Formidling.  
 
I første halvår af 2017 blev der arbejdet med selve teamstrukturen, definitio-
ner, roller og samarbejdsrelationer og inden sommerferien igangsattes ar-
bejdet med formålsparagraffer og handlingsplaner.  
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Teamstrukturen har været en succes og har i høj grad bidraget til at skabe 
stabilitet, struktur og ansvarsplacering i bibliotekets opgaveløsning.    
 
I 2018 vil der fortsat være fokus på konsolidering og udvikling af strukturen 
og især sammenspil og snitfalder i mellem de 6 teams vil have fokus. Der-
udover vil de enkelte teams relationer til andre relevante enheder på RUC 
være toneangivende. 

2.3 Biblioteksservice i tal1 

RUb leverer service til RUC på basis af RUb strategi 2017 – 2018. 
 
Forøgelse af licensporteføljen og øget adgang til elektroniske materialer for 
RUC brugere, er en af de væsentligste elementer i samarbejdsaftalen mel-
lem RUC og Det Kgl. Bibliotek. Samarbejdet skal blandt andet give mulig-
hed for, i samspil med Københavns Universitet, at lægge overordnet politisk 
pres på leverandører af elektronisk materiale. 
 
2017 forhandlingerne af RUC licenser sammen med licenserne for Køben-
havns Universitet har været yderst fordelagtige for RUC, da KU tyngden har 
presset leverandører til andre vilkår end det hidtil har været muligt for RUC 
alene. Forhandlingerne resulterede i overordnet set lavere priser - vel at 
mærke for en væsentligt forøget e-ressourceportefølje og med øget indhold 
på flere områder.  
 
Konkret har de våde fag nu øget adgang til e-tidsskrifter inden for det natur-
videnskabelige område, og de tørre fag nu øget adgang til e-bøger og data-
baser inden for det samfundsvidenskab og humaniora. 

Benyttelsen af RUC licenserne indgår i den samlede benyttelsestendens for 
KB/KUB/RUb’s digitale informationsressourcer, som ventes at stige også i 
2018 i takt med at licensvilkårene forbedres og e-ressourceportefølje lø-
bende udvides.  

Udlånet af trykte bøger fra RUb samt fra indlån fra andre biblioteker ventes 
at falde og andrage i alt ca. 60.000 enheder. Dette skyldes ændring i acces-
sionspraksis så biblioteket i langt højere grad satser på tilvejebringelse af 
elektronisk materiale frem for fysiske bøger og tidsskrifter. 

For så vidt angår personlig service2 forventes det, at niveauet vil være sti-
gende i 2018. Dette begrundes med et stigende antal besøg i det fysiske 

                                                           
1 I skrivende stund foreligger der ikke statistik for hele 2017, og dele af vurderingen af serviceproduktio-
nen i 2018 må derfor anslås på basis af den tilstedeværende statistik og 2016-tallene.  

2 Med personlig service menes der antal henvendelser i Informationen på RUb, henvendelser til Kontakt 
Biblioteket, mailhenvendelser og telefonopkald til bibliotekets centrale e-mailadresse samt til de enkelte 
medarbejdere. Der tages forbehold for det relativt spinkle datagrundlag og arbejdes for etablering af en 
mere valid dataindsamling for 2018 og fremefter.  
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biblioteket, implementering af institutkontakter til de faglige miljøer samt sik-
ring af faste dialogstrukturer med ansatte og studerende, der dels skal op-
lyse relevante parter om bibliotekets ydelser og services samt sikre input til 
forsat udvikling af disse.       

Antallet af besøg på det fysiske bibliotek har været stigende over de sidste 
par år og forventes at stige igen i 2018 og andrage ca. 150.000 besøgende. 
Årsagen til den stigende tendens skal formentlig findes i ændrede studieva-
ner som følge af fremdriftsreform og andre styringsreguleringer samt det 
forhold at biblioteket løbende har frigjort plads til endnu flere brugere ved 
fortætning af samlinger.  
 
Herudover arbejdes der målrettet mod at skabe et ”levende bibliotek” med 
faglige events og arrangementer for studerende og ansatte på RUC samt 
indbyggerne i Trekroner. 
 
Siden 2002 har RUb indsamlet data på brugernes opholdstid i det fysiske 
biblioteksrum. Opholdstiden er beregnet som forskellen mellem medianerne 
for indgangstid og udgangstid og viser en signifikant stigning i den gennem-
snitlige opholdstid fra 0,15 time i 2002 til 1,27 time i 2017. Tallene under-
støtter bibliotekets udvikling fra at være et sted hvor man hentede materia-
ler til et sted hvor man arbejder, får vejledning og undervisning og generelt 
opholder sig i længere tid (man henter naturligvis også stadig materialer) 
Antallet af besøgende på RUb’s hjemmeside har været faldende i 2017 hvil-
ket formentlig skyldes, at mange brugere nu tilgår REX direkte fra kb.dk. Vi 
forventer at besøgstallet stabiliserer sig i 2018. 
 
Antallet af deltagere i informationskompetencekurser ventes at stige en 
smule i forhold til 2017 og andrage ca. 3.000 deltagere i alt. Den forventede 
stigning sammenholdes med udbuddet af nye kurser inden for bl.a. data 
management og digitale metoder til analyse og visualisering af data.  
Antallet af Book én bibliotekar ventes at andrage det samme som i 2017, 
ca. 2000 studerende. 
 
Antallet af valideringer af forskningspublikationer ventes at falde en smule 
og være på ca. 1000 i 2018. Antallet af forskningspublikationer har generelt 
været faldende over de sidste par år. Derudover forventes det at blive vali-
deret ca. 400 andre typer af publikationer.  
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2.4 Ressourcer 
Det samlede 2018-budget for RUb udgør i alt 25 mio. kr. jf. nedenstående 
tabel.  
 
Tabel 1:  RUb budget 2018 
 

RUB - BUDGET 2018 
KUB (udgifter af-

holdt i KB regnskab, 
faktureres RUC) 

RUC (udgifter af-
holdt i RUC bud-

get/regnskab) 
I alt 

Informationsressourcer 11.261.073 0 11.261.073 

Elektroniske ressourcer 10.672.953 0 10.672.953 

heraf licensbaserede e-ressourcer 9.466.181   9.466.181 

heraf EBA/PDA e-bøger 1.206.772   1.206.772 

Trykte ressourcer 588.120 0 588.120 

Informationsteknologi (inkl. bibliotekssystem) 130.806   130.806 

Lønomkostninger 2.825.550 9.798.452 12.624.002 

Løn (egne medarbejdere)   9.385.717 9.385.717 

Lønfakturering (outsourcede opgaver) 2.825.550     

Særlig aftale vedr. brug af restbeløb fra implementering   412.735 412.735 

Øvrige udgifter 654.438 808.128 1.462.566 

        

        

Direkte udgifter i alt 14.871.867 10.606.579 25.478.446 

RUB - Samlet budget 2018 14.871.867 10.606.579 25.478.446 

 
3. Universitetsbibliotekets kerneområder 
Roskilde Universitetsbiblioteks kerneområder er informationsforsyning, for-
skersupport, understøttelse af informationskompetencer og studie- og læ-
ringsmiljø. RUb vil herigennem give studerende, undervisere og forskere 
ved Roskilde Universitet adgang til relevant faglitteratur fortrinsvis i digital 
form samt at understøtte informationskompetencer via vejledning og under-
visning både fysisk og via digitale løsninger.  
 
Herudover understøtte forskningsinfrastrukturen på RUC ved at levere en 
række specialiserede services samt sikre optimale vilkår for studier, læring 
og samarbejde i det fysiske studie- og læringsmiljø med adgang til nær og 
personlig service.  
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3.1 Informationsforsyning 

Anskaffelse, fremskaffelse, klargøring, forsyning og formidling af primært di-
gitale, sekundært trykte informationsressourcer til studerende, undervisere 
og forskere ved Roskilde Universitet  

 Bibliotekssystemudvikling  
KB, KUB og RUb’s nuværende bibliotekssystemplatform Aleph er bygget til 
håndtering af primært trykte informationsressourcer og er primært baseret 
på manuelle arbejdsprocesser med begrænsede integrationsmuligheder. 
KB, KUB og RUb baserer imidlertid i stigende grad sine services på digitalt 
indhold og elektroniske ressourcer og står samtidig overfor løbende bespa-
relseskrav og ressourcemæssige udfordringer, ikke mindst i forhold til de 
bibliotekssystemunderstøttede kernefunktioner. 
 
Fusionen mellem det tidligere KB og Statsbiblioteket (SB) har afstedkom-
met en organisatorisk forankring af bibliotekssystemet hos chefen for Kø-
benhavns Universitetsbibliotek. På den baggrund driver KUB overgangen til 
en tidssvarende bibliotekssystemplatform for KB og dermed KUB og RUb, 
med forventet anskaffelse i 2018 og implementering og ibrugtagning i 2018 
/ første halvår 2019.  
 
Den nye platform skal understøtte bibliotekets digitale udvikling, med stadig 
øget vægt på levering af digitale services og elektroniske informationsres-
sourcer. Platformen skal samtidig kunne samle og strømline bibliotekets in-
terne funktioner, processer og praksis. Endelig skal platformen igennem 
fleksibilitet og skalerbarhed kunne understøtte nuværende såvel som fremti-
dige samarbejdsrelationer.  

  Single Sign On  
For at øge sikkerheden, lette administrationen af e-ressourcer og for at 
kunne afdække specifikke brugsmønstre inden for moderinstitutionen, har 
det været en nødvendighed for KB/KUB at implementere ’tvungen login’ for 
alle studerende og ansatte. Med samarbejdsaftalen blev dette også en rea-
litet for studerende og ansatte på RUC. 

Dette vil for nogle brugere opleves generende og forvirrende i forhold til 
især dobbelt login, hvorfor der i 2017 igangsattes et projekt vedrørende 
etablering af Single Sign On på tværs af institutioner og systemer – en for-
enkling af login processen mellem universiteternes platforme og REX biblio-
tekssystemet.  

Målet er at forbedre brugeroplevelsen for såvel som RUC’s som KU’s bru-
gere, og i praksis sikre at brugerne genkendes på tværs af systemer og 
platforme, og kun skal logge på én gang uanset hvilke services de benytter. 
Dermed gøres den bagvedliggende administration enklere, samtidigt med at 
brugerne opnår en sømløs indgang til universitetsbibliotekets ressourcer. 

Projektet er implementeret for RUC i slutningen af 2017 og vil i første halvår 
2018 blive udrullet for KU. 
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 Licensportefølje  
Det Kgl. Bibliotek har oprettet en tværgående afdeling for licensforvaltning, 
der skal fokuserer på konsolidering af KU, AU, AAU og RUC universitets-
bibliotekernes licensforvaltning med vægt på relevant og optimal udnyttelse 
af den samlede licensøkonomi.   
 
KUB/RUb varetager mandat og økonomiportefølje i forbindelse med RUC’s 
e-ressource licenser, i 2018 vil der fortsat arbejdes med forbrugsanalyser 
og det ønskes at etablere en dialogstruktur for at sikre faglig forankring 
vedr. til/fravalg, samt mere faglig formidling om licensporteføljens indhold. 

 E-ressourcelicenser  
På baggrund af de faldende bevillinger og konstante prisstigninger vil man 
centralt i KB/KUB/RUb i 2018 intensivere sine analyser af benyttelsen af 
hele licensporteføljen på de forskellige brugerniveauer, for at sikre indhol-
dets relevans og for at kunne servicere KU og RUC optimalt ved eventuelle 
licensforandringer. Analysearbejdet skal derudover anvendes som bidrag til 
at sikre universitetets kendskab til og ejerskab af e-ressourceporteføljen 
samt dialog om universiteternes behov.  

 E-bøger  
Som følge af samarbejdsaftalen med KB overgik RUb til en accessionsprak-
sis der i høj grad baserer sig på brugerstyrede e-bogsindkøb. Det nuvæ-
rende bibliotekssystem giver desværre ikke mulighed for at trække benyttel-
sestal hvor man adskiller RUC og KU, men samlet set er der tale om en 
mærkbar stigning i benyttelsen.  
 
Der vil i det kommende år forsat være fokus på at skaffe kvalitets- og pris-
mæssige favorable licensaftaler for både RUC og KU således, at der sikres 
relevant litteratur til ansatte og studerende på begge institutterne.    
  
I 2018 øges fokus på analyse af de forskellige licensaftaleformer, med hen-
blik på evaluering og optimering af de eksisterende aftaler, og som grundlag 
for mulige nye aftaler på e-bogsområdet. Fokus vil fortsat være på aggrega-
torernes prisaftaler med de enkelte forlag og dermed også på prissætnin-
gen på enkelttitelniveau, da der er store forskelle på listepriserne hos de en-
kelte udbydere. 

 Semesterlitteratur  
I starten af 2018 gennemføres et pilotprojekt om etablering af en semester-
litteratursamling. Samlingen skal sikre at den litteratur de studerende har 
som pensum på et fag, er til stede og formidles så den er nemt tilgængelig. 
Der satses på tilvejebringelse af digitale tekster hvor det er muligt. Hvis pro-
jektet er en succes udrulles ordningen til alle fag og gøres permanent.  

 Fokus på formidling af samlingsopbygning 
Med samarbejdsaftalen overgik RUb til en accessionspraksis der basere sig 
dels på brugerhenvendelser og på indkøb af primært elektronisk litteratur. 
Et relativt lavt antal indkøbsforslag fra studerende og ansatte kunne tyde 
på, at denne ændringer i praksis ikke er blevet tilstrækkeligt formidlet. Der 
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vil derfor i 2018 sættes fokus på formidling af praksis omkring samlingsop-
bygning. 

3.2 Understøttelse af informationskompetencer 

Undervisning og vejledning i informationssøgning, kildekritik, metodevalg, 
reference- og datahåndtering med brug af udvalgte studie-, opgave- og 
forskningsrelevante værktøjer og discipliner.  

 Undervisning 
RUb har i 2017 haft fokus på øget sammenhængskraft og behovsdialog 
med RUC om Universitetsbibliotekets undervisnings- og vejledningsopga-
ver. RUb har bl.a. fået en repræsentant med i RUC’s Uddannelsesudvalg, 
har opdyrket et tæt samarbejde med Enheden for Akademisk Efteruddan-
nelse (EAE) om undervisningstilbud til VIP’er og har etableret dialogforum 
med både faglige miljøer og studenterorganisationer. Dette arbejde fortsæt-
tes i 2018. I forlængelse heraf søges der indlejring af bibliotekets undervis-
ning og vejledning i uddannelserne egen undervisning – f.eks. metodefag – 
hvor det er relevant og muligt. 
 

Et fokusområde for 2018 bliver i højere grad at bevæge relevante dele af 
undervisning og vejledning over til blended learning og sikre sammenhæng 
mellem fysisk tilstedeværelsesundervisning og digital undervisningsservice. 
RUb er repræsenteret i RUC’s arbejdsgruppe for understøttelse af digital 
undervisning og der er konkret besluttet primært at benytte RUC’s LMS, 
Moodle, som platform for digital undervisningsservice.  
 

Der er allerede i løbet af 2017 været fokus på kompetenceudvikling inden 
for området for at sikre, at underviserne er rustet til arbejdet i digitale læ-
ringsmiljøer og udviklingen af læringsobjekter. Sideløbende kører der et 
kompetencespor i samarbejde med EAE, der fokuserer på de pædagogiks-
didaktiske færdigheder i relation til undervisning og formidling.   

 
Slutteligt arbejdes der henimod at udvide undervisningsporteføljen til også 
at understøtte digitale metoder til arbejdet med data i studier og forskning. 
Det drejer sig om programmer og metoder til høstning, rensning, analyse og 
visualisering af kvalitative og kvantitative data og i 2018 vil RUb undersøge 
behovet for at åbne et reelt Data Lab til disse aktiviteter. Data Lab’et skulle 
ikke kun indeholde RUb’s egne kurser, men også være et faciliterende rum 
hvor studerende og ansatte kan lærer af hinanden. Udviklingen af denne 
del af bibliotekets undervisning sker i tæt samarbejde med relevante parter 
på RUC. 

 Vejledning 
Der opleves dagligt stor efterspørgsel i bibliotekets information efter vejled-
ning i relation til litteratursøgning og valg af kilder. For at sikre en så høj 
grad af service er der løbende fokus på vedligehold af kompetencer via in-
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terne workshops og sidemandsoplæring. Herudover arbejdes der på at æn-
dre det fysiske setup af informationsområdet, så det i højere grad imøde-
kommer behovet for service og interne arbejdsgange.   

 Book en bibliotekar 
Book en bibliotekar er en uhyre populær service blandt de studerende. Tidli-
gere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem studerende der har 
benyttet servicen og deres præstation til eksamen, målt på karakterer. Ser-
vicen tager udgangspunkt i RUC’s projektmodel og vil i løbet af 2018 blive 
evalueret for sikre kvalitet i den forsatte udvikling.   

 Samspil 
RUb’s undervisningsportefølje, vejledning og Book en bibliotekar services 
understøtter samlet studerende og ansattes informationskompetencer. Der 
arbejdes i 2018 på samspillet mellem de tre for bedst muligt at tilrettelægge 
den samlede indsats på området og gøre den så effektfuld som muligt.  

3.3. Forskersupport 
Services og vejledning i publiceringsstrategi, Open Access publicering, vali-
dering af PURE publikationer, levering af bibliometriske analyser, copyright 
spørgsmål og datamanagement spørgsmål. 
 
RUb understøtter RUC’s forskningsinfrastruktur på flere forskellige måder. 
Fælles for dem er at de alle er aftalt og afstemt med RUC. I 2018 vil aktivite-
terne især kredse om følgende:  

 PURE: Forskningsregistrering- og validering 
Arbejdet med formidling og synliggørelse af RUC’s forskning skal styrkes 
via øget fokus på registrering i PURE. Dette bl.a. via vejledning i registre-
ringspraksis samt Open Researcher and Contributor ID (ORCID3) registre-
ring til synliggørelse af forskernes publikationer. 

 Open Access 
Open Access er et af de områder hvor RUC traditionelt klare sig godt og 
universitetet har tilkendegivet, at det er et prioriteret område. I 2018 vil der 
blive etableret en fast praksis for gennemgang af RUC’s publikationer, så 
man tilstræber, at open access potentialet bliver opfyldt. Herudover vil man 
fortsætte med at udbrede kendskabet til Open Access-publicering via dialog 
og oplæg i de faglige miljøer og forskellige events som f.eks. Open Access 
Week.  

 
I 2018 fortsætter RUb deltagelse i det DEFF-støttede Open Access Monitor 
projekt der med deltagelse af alle danske universitetsbiblioteker, har til for-
mål at opbygge et nationalt overblik over data for publiceringsudgifter (APC) 
i pay-to-publish økonomien i danske universiteter. 
 
                                                           
3 ORCID er et internationalt anerkendt kodesystem til unik identifikation af viden-
skabelige og andre akademiske forfattere.  
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Målet er at effektivisere universiteternes udgifter til videnskabelig publice-
ring og styrke bæredygtige løsninger i relation til den økonomiske balance 
mellem licenser og Open Access publiceringsudgifterne, samt skabe over-
blik over hvordan disse håndteres administrativt på universiteterne. KUB 
Open Access service fortsætter egne parallelle undersøgelser af licensøko-
nomien for subskriptionsmodeller, og hvordan optimering er mulig i takt med 
udviklingen af Open Access forretningsmodeller på markedet. 

 Bibliometrisk service 
RUb leverer løbende bibliometriske analyser til både forsker- og ledelsesin-
formation og er en aktiv partner i brugen af bibliometriske indikatorer i bl.a. 
forskningsevaluering, fondsansøgninger og publicering. Udviklingen af bru-
gen af bibliometriske analyser sker i tæt samarbejde med relevante parter 
på RUC og RUb har stor fokus på formidling omkring muligheder og fald-
gruber i benyttelsen af bibliometriske indikatorer. Det generelle arbejde med 
bibliometri arbejder desuden altid op mod internationale undersøgelser og 
anbefalinger, bl.a. Leiden Manifesto.     

 Copyright  
RUb vejleder om reglerne vedr. ophavsret og de gældende aftaler mellem 
universiteterne og CopyDan, når der i undervisning og forskning anvendes 
trykte og/eller elektroniske ophavsretligt beskyttede litterære materialer. På 
bibliotekets hjemmeside findes en såkaldt Libguide, hvor RUb i samarbejde 
med øvrige universiteter og videregående uddannelser har samlet udførlig 
relevant information om copyright og akademisk arbejde for både forskere, 
undervisere og studerende.  

Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne vil i 2018 søge at under-
støtte koordinerede informationsmaterialer, som særligt henvender sig til 
adjunkter og ph.d.-studerende med råd og vejledning i forbindelse med pub-
licering. 

 Data Management 
RUb har i 2017 været en aktiv part i udviklingen af RUC’s Data Manage-
ment politik. I 2018 vil der være fokus på implementering og understøttelse 
af politikken. I forlængelse af RUC’s Data Management politik udarbejder 
RUb på nettet information om og vejledning i Data Management på RUC. 
Sideløbende med udviklingen af politikken har RUb udbudt kurser i data 
management planning. Kurserne har mødt pæn interesse og indsatsen fort-
sættes i 2018.  

Et af de bærende elementer i data management kurserne er ”DMPonline” – 
et værktøjer til data management planning som er udviklet i regi af et DEFF-
projekt. Projektet fortsætter med at udvikle DMPonline i 2018 med RUb’s 
deltagelse og RUb varetager opgaver i relation til kontakt, vejledning og un-
dervisning i DMPonline. Kurserne udbydes i samarbejde med EAE.  

 Ph.d.-undervisning 
Adjunkter og Ph.d.’er undervises og vejledes for nuværende samlet i bl.a. 
referencehåndtering og data management, men behovet for et tilbud målret-
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tet ph.d.-studerende vil blive undersøgt i 2018. Tanken er at et mere skræd-
dersyet tilbud der matcher de ph.d.-studerendes behov vil give et bedre læ-
ringsforløb og udbytte. Erfaringerne med netop dette fra andre universitets-
biblioteker har været gode. Adjunkter vil naturligvis stadig modtage et kvali-
ficeret undervisningstilbud. 

 Institutservice 
Det er essentielt for udførslen og udviklingen af en tidsvarende og relevant 
biblioteksservice til de faglige miljøer på RUC, at bibliotek er så tæt på mil-
jøerne som muligt og at der er faste aftaler om dialog og afstemning af leve-
rancer og service.  
 
I 2017 reviderede RUb sin institutkontaktservice, som dels skal sikre dag-
lige service til de ansatte på RUC, men som også skal agere bindeled til an-
dre dele af biblioteket og sikre dialog og input til forsat udvikling af bibliote-
ket. Bibliotekskontakten til et institut kan have mange facetter, men de over-
ordnede opgaver forbundet med rollen er at: 
 
- Hjælpe institutansatte med biblioteksrelaterede spørgsmål, herunder 

vedrørende adgang til REX, dybdelinks i Moodle osv. 
- Sikre dækning i instituttets behov for litteratur og agere bindeled mellem 

den enkelte ansatte, KUB AIR og Licensforvaltningen, samt overordnet 
sikre at instituttets behov for adgang til litteratur dækkes ind i relation til 
udviklingen af uddannelser og forskning 

- Sikre at bibliotekets undervisningstilbud og forskersupport matcher insti-
tuttets behov 

- Bygge bro mellem instituttet og fagkompetencer på RUb.  
- Indhente ønsker og input til udviklingen af bibliotekets services  

Institutservicen tager udgangspunkt i det enkelt instituts behov og ønsker til 
biblioteksbetjening. Da disse er forskellige vil institutservicen også være for-
skelligartet.  
 
Udgangspunktet er midlertidigt, at jo tættere man er på sit institut jo bedre 
kender man dets behov og jo større chance er der for, at man udvikler bibli-
oteksservicen i den rigtige retning. Derfor er igangsat følgende aktiviteter:  
- For hvert institut udarbejdes en dialogstruktur som på årlig basis skal 

sikre at institutkontakterne er i dialog med relevante parter på instituttet. 
Dette kunne være at optræde på VIP-møder, møder med institutleder, 
studieleder osv. 

- Alle nyansatte får tilbud om, at få besøg af biblioteket til at give en intro 
til biblioteksservicen 

- Der udarbejdes et årshjul for aktiviteter målrettet de enkelte institutter 
- Der bør udarbejdes en eller anden form for ”digitalt visitkort” for institut-

kontakterne som kan formidle institutkontakten  

 Ressource- og kompetencefællesskab med KUB 
Forskersupporten fra KUB til KU og fra RUb til RUC ligner i grove træk hin-
anden med det forbehold, at universiteterne er forskellige i både størrelse, 
organisation og kultur. I 2018 vil det bliver undersøgt, om der kan opdyrkes 
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meningsfulde kompetence- og ressourcefælleskaber i relation til forskersup-
porten til moderintuitionerne med det formål at styrke servicen til begge in-
stitutioner.  
 
 
3.4 Studie- og læringsmiljø 
Stille et differentieret og attraktivt studie- og læringsmiljø, der matcher nuti-
dige studie-, samarbejds- og læringsformer, til rådighed. Skabe et ’levende 
bibliotek’ med events, oplæg og workshops af relevans for studerende, an-
satte og lokalsamfund.  
 
Antallet af brugere der benytter RUb’s fysiske lokationer til at arbejde eller 
få hjælp er mærkbart stigende. Biblioteket er et af de mest populære studie-
miljøer på campus og arbejder løbende med at sikre gode fysiske rammer 
der understøtter moderne læringsformer og RUC’s projektmodel, dels ud-
vikling af det eksisterende miljø med mobile og fleksible løsninger. 
 
Konkret arbejdes der i 2018 med at etablere et stort collaborativt miljø i un-
deretagen der både kan huse studiepladser, gruppefaciliteter samt kunne 
benyttes til undervisning, workshops og arrangementer. Det er i høj grad 
tænkt som de studerendes og ansattes sted og der vil være en udpræget 
grad af brugerinvolvering i udviklingen af rummet. 
  
Bibliotekets nuværende undervisningsfaciliteter har i slutningen af 2017 fået 
i gevaldigt løft i form af en ny og mere tidsvarende indretning. I 2018 søges 
det at skabe flere grupperum på biblioteket.  
 
Som et tværfaglig, åbent og attraktivt rum er biblioteket den oplagte ramme 
for formelle og uformelle arrangementer og events med fokus på konkrete 
emner, værktøjer og metoder samt netværksdannelse af relevans for RUC’s 
studerende og ansatte. Der vil i 2018 blive afholdt en række arrangementer 
på biblioteket hvor RUC’s ansatte og studerende bliver sat i scene til formid-
ling af studie- og forskningsaktiviteter.     
 
Slutteligt vil der i 2018 blive arbejdet på bibliotekets som bindeled mellem 
RUC, lokalsamfundet og erhvervslivet via en række åbne arrangementer 
målrettet både RUC og omverdenen. Konkret er der indgået samarbejde 
med Roskilde Folkeuniversitet og Roskilde Bibliotekerne og planlagt 6 ar-
rangementer i første halvår 2018.  
 

4. Strategiunderstøttende områder 
RUb’s kerneområder understøttes af en række tværgående funktioner og 
services, herunder administrative funktioner, drift, logistik og IT funktioner, 
formidling og kontaktfunktioner. Til støtte for de strategiske indsatsområder, 
iværksættes en række strategiunderstøttende aktiviteter 
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4.1 Kompetenceudvikling 
RUb flytter sig i disse år og aktiviteter inden for digital formidling og under-
visning, forskningsregistrering, bibliometri, dataforståelse og forskningsdata 
fylder mere og det er essentielt for opgaveløsningen fremadrettet, at de rig-
tige kompetencer er til stede i organisationen. Samtidig udvikler de mere 
traditionelle biblioteksopgaver sig også og her er der også løbende behov 
for kompetencevedligehold- og udvikling.  
 
Kompetenceopbygningen skal også se ses i lyset af ønsket om, at udvikle 
et biblioteket hvor specialistområder ikke er funderet for skrøbeligt, eksem-
pelvis på individniveau 
RUb kompetenceudvikling vil i 2018 bl.a. omfatte følgende aktiviteter:  
 
- Opbygning af kompetencer til udvikling af blended learning i relation til 

brugerundervisning 
- Kompetenceopbygning af viden i relation til udviklingen af studie- og læ-

ringsmiljø 
- Understøttelse af bred viden om samlinger (både digitale og fysiske) og 

processer omkring materialeflow 
- Kompetenceopbygning af viden om forskningsdata 
- Kompetenceopbygning af viden om digitale metoder og arbejdet med 

data i relation til studier og forskning 
- Kompetenceopbygning af viden om forskningsregistrering, PURE, bibli-

ometri og open access 
- Kompetenceopbygning af viden om brug af UX-metoder og værktøjer 
- Styrke RUC dialogforståelse og udvikle effektiv formidling af RUb ser-

vices i RUC regi 

4.2 Kommunikation 
Universitetsbibliotekets services og værdi skal synliggøres over for Roskilde 
Universitets brugere, gennem øget kommunikation og profilering af bibliote-
kets tilbud, øget indlejring i relevante RUC sammenhænge og øget aktive-
ring af bibliotekets ressourcer og kompetencer hvor de kan bidrage og til-
føre værdi.  
 
Etableringen af et reelt team for formidling på RUb har styrket og målrettet 
kommunikation og er blevet et væsentligt internt arbejdsorgan. Konkret er 
RUb nu bl.a. blevet indføjet i RUC’s velkomstbrev til nyansatte og der bliver 
et stående tilbud til at nyansatte VIP’er at medarbejdere fra RUb’s institut-
kontaktservice kommer forbi deres kontor og giver en intro til deres biblio-
teksservice.  
 
RUb vil i 2018 øge samarbejdet med RUC Kommunikation om at få skubbet 
relevant information om biblioteket ud til studerende og ansatte. 
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5. Brugerbehov og brugerinddragelse 

 Brugernes oplevelse (User Experience) 
RUb etablerede i 2017 en User Experience (UX) task force for at sikre kvali-
tative input og for hurtigt at kunne afdække brugernes oplevelser og behov 
på udvalgte områder.  
 
UX er en tilgang hvor man i højere grad observerer brugernes benyttelse og 
oplevelser af udvalgte områder fremfor blot at spørge dem hvor tilfredse de 
er med dele af bibliotekets tilbud som ved normale kvantitative undersøgel-
ser.  
 
I 2018 skal arbejdet konsolideres og der skal etableres nye rutiner. Som led 
heri vil RUb udvælge og tilpasse metoder og værktøjer fra UX med henblik 
på at disse i løbet af et par år kan integreres som fast praksis i bibliotekets 
udvikling, vedligeholdelse og kontrol af sine services.  

 Brugerundersøgelse 
Der vil i 2018 blive gennemført en kvantitativt brugerundersøgelse, der skal 
samspille det kvalitative arbejde med brugernes brug og oplevelse af biblio-
teket og dets services. Undersøgelsen skal designes, så den ikke kun angi-
ver en tilfredshedsgrad, men så den også kan pege på specifikke områder 
hvor RUb kan udvikle sig. 
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