
 
 

 
 

 

Vejledning: 

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

1. Projektejer samt projektdeltagere 

Projektejer: Kirsten Lauritzen, Det Kgl. Bibliotek. Det Administrative Bibliotek (DAB)  

Projektdeltagere: Susanne Weimann, Det Kgl. Bibliotek, Det Administrative Bibliotek 

(DAB). 

Desuden er der samarbejdet med andre så som Det Kgl. Bibliotek Aarhus samt firmaet 

Headnet. 

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

2. Projekttitel og journalnummer 

Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer. 

2012-020254. 

 

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

3. Hvilket indsatsområde(r) fra DEFF’s strategi hører projektet under? 

Projektgruppe A: Adgang og infrastruktur. 

 

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

4. Hvordan har projektet inddraget flere institutioner? 

Bevillingen blev givet i 2012, hvor DAB var en selvstændig institution, Da biblioteket ikke 

var j besiddelse af de it-tekniske kompetencer til at løfte projektet, søgtes fra starten at 

inddrage andre institutioner. DAB har løbende inddraget Det Kgl. Bibliotek og andre eks-

terne institutioner og leverandører. Projektet er gennemført i samarbejde med Det Kgl. 

Bibliotek Aarhus samt ekstern firma Headnet. 

 

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

5. Redegør for hvordan projektet har skabt blivende værdi? 

Projektets ambition fra starten i 2012 var at få udviklet et system, der kan overvåge stats-

lige hjemmesider for digitale udgivelser, fortage en registrering, omforme registreringen til 

en post i Statens Netbibliotek/DABs base. Hvis projektet sættes i drift, vil det sikre kend-

 
Bilag til afrapportering, Større 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. 



Side 2 

skab til flere publikationer og dermed sikre fremtidig adgang for offentligheden til flere 

statslige myndigheders digitale publikationer. 

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

6. Redegør for hvordan projektet har styrket netværk og samarbejde på tværs af insti-

tutioner? 

I starten af projektet, hvor DAB ikke var en del af Det Kgl. Bibliotek, var dette projektet 

med til at udbygge samarbejdet de to institutioner imellem, som allerede var i gang i form 

at samarbejde om andre DEFF-projekter. At institutionerne blev lagt sammen har det 

gjort samarbejdet nemmere. 

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

7. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan har I formidlet resultaterne af projek-

tet? 

Projektet er formidlet på faglige møder med andre ministeriebiblioteker 

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

8. Bygger projektet videre på tidligere aktiviteter og resultater? 

Projektet bygger videre på et tidligere DEFF-støttet projekt:  

Fremfinding og tildeling af PID’er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. 

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

9. Har projektet overholdt tidsplanen? Specificér 

Projektet har ikke overholdt den oprindelige tidsplan pga af tekniske udfordringer. DEFF 

har løbende været orienteret og indforstået med forlængelse af projektperioden. 

 

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

10. Har projektet overholdt budgetterne? Specificér 

Hele bevillingen er ikke anvendt, da projektet er justeret undervejs – se det tilhørende 

regnskab. 

 

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

 

 


