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Projekttitel Undersøgelser af biblioteks-impact - 
projektmodning 

Kontaktperson & -email: Peter Søndergaard – pso@ruc.dk 

Kort beskrivelse af projektet Faser, metoder og datahåndtering ved 
gennemførelse af impactundersøgelser 
 

Status i forhold til tidsplan 
- Hvornår er projektet startet op, og 

hvornår forventes det afsluttet?  
- Har projektet fulgt den godkendte 

tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
- Forventes det, at projektet fremover vil 

følge tidsplanen? 

Projektet er startet december 2014 og 
forventes afsluttet maj 2016. Der er ingen 
ændringer i forhold til oprindelig tidsplan 

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til det 

godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Ingen afvigelser 

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 

sidste halve år? 
- Har der været afvigelser i forhold til de 

planlagte milepæle/leverancer? 
- Hvilke milepæle/leverancer forventes 

opnået det næste halve år?  

Gennemgang af litteratur, udarbejdelse af 
litteraturreviews, dataindsamling, 
dataanalyser, produktion af projektposter 
(attached) til DFFU’s årsmøde, besøg på 
Manchester Universitetsbibliotek (Graham 
Stone)  

Kort tekst til projektbanken  
- Du bedes skrive en ”faglig rapport” med 

et resumé af ovenstående svar. Opdater 
projektet på projektbanken. Indsæt også 
teksten her. 

Gennemgang af litteratur, udarbejdelse af 
litteraturreviews, dataindsamling, 
dataanalyser, produktion af projektposter til 
DFFU’s årsmøde 2015, besøg på Manchester 
Universitetsbibliotek 

Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev 
- På deff.dk vil vi gerne publicere en kort 

informerende artikel om projektets 
status. Du bedes redegøre for de 
vigtigste erfaringer/resultater, der kan 
have interesse for andre DEFF-
interessenter. Kom ind på fremskridt og 
eventuelle udfordringer I oplever. 
Inkludér gerne henvisninger til 
medieomtaler og beretninger fra tidligere 

Gennemgang af litteratur, udarbejdelse af 
litteraturreviews, dataindsamling, 
dataanalyser, produktion af projektposter 
(attached) til DFFU’s årsmøde, besøg på 
Manchester Universitetsbibliotek 
Det er projektets intention at lave forarbejdet 
til et konsortium-projekt om biblioteks-impact 
som metode til etablering af grundlag for 
ledelsesbeslutninger og evaluering af 
biblioteksservices: gavner de kunderne?  
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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, oktober 2015  

samt invitation til kommende 
arrangementer relateret til projektet. 


