
 
 

 
 

 

Vejledning: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Projektejer samt projektdeltagere 

Projektejer: Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek 

Projektdeltagere: Syddansk Universitetsbibliotek, UCL Bibliotek, UC Syds Bibliotek, Syddansk 

Universitet, Odense Universitetshospital, TV2/Fyn og Fyens Stiftstidende. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Projekttitel og journalnummer 

Titel: Fag- og forskningsbiblioteker som partnere i Citizen Science 

J. nr.: DEFF.2017-0012 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Hvordan hjalp projektet med at opfylde mindst et af DEFF's strategiske målsætnin-

ger? 

’Fag- og forskningsbiblioteker som partnere i Citizen Science’ har understøttet DEFF’s strategiske 

indsatsområde nr. 5 (om Citizen Science) ved dels at undersøge bibliotekernes mulige rolle dels 

ved via de igangsatte projekter at interagere med forskergrupper og borgere, som i forskellig grad 

har levet op til kriterierne i citizen science (fx dataindsamling og demokratiskabelse). DEFF har så-

ledes medvirket til at undersøge, om projekter på det tekniske niveau kan understøtte citizen sci-

ence samt støttet konkrete projekter inden for feltet. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Redegør for hvordan projektet har skabt værdi ved formidling af viden, erhvervelse 

af færdigheder eller ved at udvikle bedre eller mere effektive værktøjer/systemer? 

 

Projektet har via en forundersøgelse af inden for feltet feltet Citizen Science via de igangsatte ak-

tiviteter og projekter skabt ny dansk viden og færdigheder inden for: 

 

 
Bilag til afrapportering, mindre projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 

Denne skabelon skal anvendes til afrapportering af det projekt, som skal afsluttes. Alle felter skal  

udfyldes. Det udfyldte skema skal vedhæftes sammen med regnskabet som fil til det elektroniske  

afrapporteringsskema. Bilaget fremlægges for DEFF´s styregruppe. 
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- Faciletering og videnspredning via workshops og konkrete projekter 

- Begyndende netværksdannelse med forskergrupper på SDU, Aarhus Universitet og UCL 

- Dataundersøgelse, Open Science og Citizen Science 

- Strategi forhold til både interne samarbejder (med forskergrupper) samt eksterne samarbejde 

(med mediepartenere også øvrige eksterne organisationer) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Redegør for hvordan projektet har skabt resultater, der kan bruges af flere FFU'er? 

 

Projektet skal ses som et forprojekt/forundersøgelse til en større Citizen Science-ansøgning fra en 

række FFU-biblioteker til den kommende deadline i oktober 2018. Resultater, erfaringer og net-

værksdannelse overføres hertil. 

 

Citizen Science er – som skrevet i den oprindelige ansøgning – stadig i sin vorden, hvorfor projek-

tets primære mål var at ”identificere mulige biblioteksroller som fremtidig partner inden for Citizen 

Science, herunder at sprede viden og opbygge et netværk i biblioteksbranchen.” Endvidere at der 

var tale om en ”forundersøgelse til et større tværgående CS-initiativ, der i efteråret 2018 sammen 

med en række regionale eller nationale partnere forventeligt søge DEFF om et større beløb på 

baggrund af projektets resultater.” 

 

Via de afholdte workshops med medvirken af biblioteker og forskere, via de i projektet afholdte 

projekter samt i dialogen og samarbejdet med de valgte mediepartnere kan forundersøgelsen si-

ges at have skabt dette grundlag, da en bred kreds af biblioteker, universiteter og øvrige partnere 

søger DEFF om støtte til et stort projekt ved tidsfristen/call 19. oktober 2018. 

 

Hovedindholdet i denne ansøgning er vidensopbygning, videnspredning, dialog med fagmiljøerne 

og roller og services, FAIR open data samt praksisk eksempler på medvirken med Citizen Science 

projekter. Endvidere forskningsbaserede anbefalinger i forhold til fremtidige services. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Har projektet overholdt tidsplanen? Specificér 

 

Ja, den overordnede tidsplanen er overholdt og projektet er nået i mål med de opstillede mål.  

 

Advisory Board og styregruppe blev nedsat iht. tidsplanen. De i ansøgningen nævnte undersøgel-

ser om medvirken på festivaller blev iht. planen iværksat i perioden februar-maj d.å. 

 

Alle workshops blev afholdt (hhv. 28 januar og 15. juni d.å), ligesom en inkluderet en ekstra mini-

workshop om FAIR Open Data blev inkluderet (afholdt 3. september d.å). Derudover er projekter-

ne ’Et Sundere Fyn’ og ’Active Living’ igangsat og afviklet i henhold til tidsplanen. Den 1. septmber 

d.å. deltog SDUB med AL-projektet på det Det Fynske Folkemøde, som en del af dataindsamling 

til forskerteamet. Derudover er de i ansøgningen andre muligheder om CS-tilstedeværelse under-

søgt. 
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Det nævnte CS-koncept om skriveworkshops er pt. ikke afsluttet. Der er indgået aftale med Center 

for Nordiske Studier/Narrative Medicin på SDU og TV2/Fyn. Projektet er således i gang og afslut-

tes 22. oktober d.å. og dermed inden for den i ansøgningen nævnte tidsplan (projektafslutning 31. 

oktober d.å.). Projektet forventes at overholde alle mål, tidskrav og budgetter. 

 

Der har imidlertid fra projektejerens side – samt fra en kreds af de involverede DEFF-biblioteker 

og øvrige partnere – vist sig et stærkt ønske om at afrapportere resultaterne inden tidsfristen for 

næste DEFF-ansøgningen den 19. oktober.  

 

Udbredelse af resultater og erfaringer i fag- og branchetidsskrifter samt brede medier pågår pt.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Har projektet overholdt budgetterne? Specificér 

 

Ja, budgettet er overholdt. For så vidt angår bibliotekernes og universiteternes rolle er budgettet 

inkl. egenfinansiering overholdt. Da der til tre af delprojekterne desuden medvirkede eksterne me-

diepartnere er de egenfinansierede midler reelt væsentlig højere. Disse var dog ikke medregnet i 

det oprindelige budget. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


