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Årsberetning KUBIS Samf 2011.
2011 har været kendetegnet af det samlede KUBIS Samf fortsatte stræben efter at levere
relevant service på et højt informationsfagligt niveau for fakultetets brugergrupper.
Bøger og andre materialer anskaffet til Samf er fortsat de mest efterspurgte KB/KUBIS
materialer og bibliotekerne er meget benyttede – her særligt fakultetsbiblioteket, der også
har holdt ekstra åbent i forbindelse med eksamenslæsningsperioder.
Fakultetsbiblioteket har fået en ny sektionsleder Christian Lauersen. Han kom med en
god erfaring fra både et stort fakultetsbibliotek og fra Sociologisk Institut, hvorfor han
forstå kvaliteterne ved begge modeller..
2011 har været præget af såvel forberedelsen og efterarbejdet samt den indledende
implementering af beslutningen af 6. juni om ændring i biblioteksstrukturen på Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det er en stor operation at forberede flytning af fem
institutbibliotekssamlinger og omlægge servicen i en mere kompetencefleksibel og
institut-tværgående model. Det har været meget givende at kunne indgå i dialog og sidde
med i arbejdsgrupper, hvor studerende, forskere og andet fakultetspersonale kunne
diskutere og revidere krav, forventninger og ønsker til biblioteksservice.
KUBIS Samf har som en del af KB/KUBIS også været involveret i implementeringen af
de beslutninger og anbefalinger KUBIS Økonomisk Analyse pegede på. Det drejer sig
om centralisering af procesfunktioner mm. Her er dog flere forhold der ikke har været
relevante at bruge ressourcer på på Samf, idet ændringen af biblioteksorganiseringen vil
gøre det overflødigt, fx ændring af lokal opstillingsorden.
KUBIS Samf er en meget aktiv, og en projektstærk afdeling- Derfor har KUBIS Samf
medarbejderne vanen tro spillet en central rolle i flere tværgående projekter og
udviklingsopgaver. I 2011 har det i sær handlet om en solid integration med IT, både
Samf IT og DIS (KBs IT afdeling), hvor vi har udvekslet en medarbejder og om hele
bibliotekets integration og servicelevering i KU systemer, særligt Absalon og KU-Net,
samt endelig et profileringsprojekt, der markedsfører informationsressourcerne og
servicen og dermed fremmer anvendelsen af de dyre eressourcerne overfor specifikke
målgrupper, såsom forskerservice og i studiemiljøerne.
I 2011 blev arbejdsgruppen for forberedelse af KUBIS 2 modellen nedsat. KUBIS Samf
fakultetsbibliotekar deltager (som ny 1. KUB første souschef for KUB) og vil
herigennem også kunne bidrage med forståelsen for eventuelle særlige samf forhold.

Afrapportering af aftalepunkterne:
1. Diskurs. Implementering af elektronisk speciale repository.
Gennemført.
I samarbejdet om implementering har fakultetet samtidig indført obligatorisk
digital specialeaflevering, hvilket også vil fremme volumen af samf specialer i
Diskurs.
Samf It har ydet en stor indsats i projektets realisering. Samf har som et af de
første fakulteter i implementering både fået mere arbejde og mulighed for mere
indflydelse på udformningen af inddateringsflader mm..
2. Dataverse. Pilotprojekt for opbevaring og udveksling af forskernes primære data.
Ikke gennemført. Sat i bero.
Fakultetsbibliotekaren valgte ikke at sætte projektet i gang af hensyn til knappe
ressourcer dels i forbindelse med forberedelsen af institutbibliotekslukningerne og
dels begrundet i det store ressourcetræk Diskursimplementeringen krævede. Det
er dog fortsat en meget relevant service, hvor der kun – også fra politisk side – er
et stigende fokus på såkaldte data management planer og systemer, hvorfor
KUBIS Samf ønsker at medtage det i årsplan 2012.
3. CURIS SAMF. Forslag og mulig implementering af ny organisation af CURIS opgaven
bestående af en mindre institut tværgående gruppe.
Gennemført.
Fakultetsbiblioteket har overtaget CURIS valideringsopgaven for fakultetet og
gennemført en rationalisering af organisation og arbejdsopgave. Der er en
fakultetsvalidator (Dicte Madsen) og i alt 3 validatorer i en ekspertgruppe (Dicte
Madsen IfS/ØI/IfP (dog IFP til Simone Nielsen i 2012), Sten Barfort SI/IfA.
Der er fokus på standardisering og der udføres kvalitetssikring på tværs.
4. Formidlings-og dialogudvikling. (Herunder webpolls, ITvejledninger om log on og
studiestartsinitiativ.)
Gennemført.
Der er blevet eksperimenteret med flere kommunikations- og
brugerfeedbackkanaler. Udover webpolls har vi arbejdet med blogs og Facebook,
samt formidling i biblioteket. Vi har nu besluttet at fokusere på kommunikation i
huset, samf websider på ku og kb.dk, facebook samt i stigende omfang på KUnet, herunder de nye studentersider.
Såvel It vejledningerne, der er blevet godt modtaget (vi har lavet flere genoptryk)

som studiestartsinitiativet, hvor vi har sat synlige hotspot vejledninger op på
bibliotek og på Campus, har været samarbejdsprojekter med Samf It og Samf Inf.
Dette vil være et fast nyt indslag ved efterårets studiestart. Endeligt tilbyder vi nu
fra biblioteket en særlig IT vejledning 2 timer om ugen. Det er KB IT
medarbejdere. Viser fortsat gerne at også samf IT studentermedhjælpere kan være
tilgængelige på biblioteket, hvor de studerende naturligt står med download og
printspørgsmål.
5. Forskningsformidling i biblioteksrummet. Fx Forskningens Døgn.
Gennemført.
Der er bl.a. afholdt udstilling og forskningens døgnevent med Samf fakultetet.
Det førte bl.a. til omtaler af såvel forskningsprojekterne, forskningsportætter i
aviser og positiv evaluering af deltagerne. I efteråret er der afholdt en udstilling af
Jørgen Carlo, i forbindelse med åbningen af det til byggeprojektet tilknyttede
værk. Det vurderes relevant at fortsætte med denne type aktiviteter, der
eksperimentere med alternative metoder til forskningsformidling og samtidig
udsmykker huset. Det forudsætter dog en prioritering da det er forholdsvis
ressourcekrævende.
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