Titel: PURE Brugerdage, maj 2018
Forfatter: Arrangørgruppen
Dato: 11. juni 2018

Side 1 af 2

PURE Brugerdagene, maj 2018
I midten af maj 2018 afviklede universiteterne og UC’erne i fællesskab et par PURE brugerdage under
overskriften: P.rodukter - U.dfordringer - R.elationer - E.rfaringer. Dette notat opsamler nogle erfaringer og indtryk af arrangementet fra arrangørgruppen.

Forarbejdet
Tanken om at kunne komme lidt mere i dybden med PURE-relaterede problematikker og systemforståelsen førte til, at universiteternes PURE Styregruppe tog initiativ til at arrangere en dansk konference med fokus på udbygning af kompetencer og viden hos de mange administrative brugere af
PURE.
Universiteternes arrangørgruppe blev hurtigt udvidet med en repræsentant for UC-Viden, der dækker professionshøjskolernes forsknings- og formidlingsaktiviteter baseret på PURE. Fra efteråret 2017
afholdt arrangørgruppen et par korte afklarende og planlæggende møder i København og har ellers
efterfølgende lavet aftalerne over mailen eller telefonen.
Foreningen Danske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) blev valgt som teknisk arrangør, så ingen af de involverede institutioner blandt PURE -brugerne skulle stå med det administrative
eller juridiske ansvar for en økonomi på omkring 200.000 kr. Til gengæld høster DFFU også et eventuelt overskud fra arrangementet ud over dækning af foreningens administrative omkostninger.
DEFF blev kontaktet for at yde et tilskud, så deltagerprisen kunne holdes på lige under 3.000 kr, hvilket er 1.000 kr lavere end for tilsvarende DFFU-arrangementer. DEFF har således givet de ansøgte
35.000 kr. i tilskud, hvilket var en opmuntrende sikkerhed for arrangementets økonomiske bæredygtighed.
Med fokus på udbygning af kompetencer og viden stod det fra start klart, at en aktiv medvirken fra
Elsevier også var en forudsætning for at opnå et niveau, der reelt ville give deltagerne dette løft.
Derfor var vi også meget glade for tilsagnet fra Elsevier om at stille med eksperter inden for de udvalgte temaer og emner. Det blev så i stor udstrækning suppleret med eksperter fra egne rækker
samt et par oplægsholdere fra universiteterne.
Programmet blev udsendt i midten af marts måned til forskbib-listen og til samarbejdets egen liste
over PURE-brugerne. Desuden udsendte UC-Viden programmet til professionshøjskolerne, og DFFU
lagde det op på sin hjemmeside: http://dfdf.dk/event/p-rodukter-u-dfordringer-r-elationer-erfaringer-pure-brugerdage-paa-klarskovgaard-15-16-maj-2018/
April måned var præget af truslen om storkonflikt i det offentlige, og forpligtelsen overfor kursusstedet gjorde, at vores reservation på 70 overnatninger blev nedgraderet til en skyggebookning på 60
værelser med mulighed for at tilkøbe hotelværelser i omegnen. På det tidspunkt var vi langt under
50 tilmeldinger, men da konflikttruslen blev afblæst, kom der flere tilmeldinger, og i alt 76 tilmeldte
endte med at deltage i begge konferencedage.
Arrangementet fik således bred opbakning med deltagere både fra institutioner i universiteternes
PURE-samarbejde, UC’ere og fra Elsevier, men også opbakning med deltagere fra andre PUREinstitutioner som DIIS, Region Sjælland og Lunds Universitet.

Titel: PURE Brugerdage, maj 2018
Forfatter: Arrangørgruppen
Dato: 11. juni 2018

Side 2 af 2

Brugerdagene
Konferencestedet var Comwell Klarskovgaard ved Korsør, som mange deltagere tidligere kun havde
besøgt til arrangementer i vinterhalvåret. Maj måneds fine vejr og beliggenheden ved Storebælt var
en smuk kulisse for brugerdagenes program, som var et miks af oplæg i salen og parallelle spor med
praktiske workshops. Alle oplæg og workshops blev afviklet uden afbud eller forhindringer, og det
generelle indtryk er, at langt de fleste deltagere oplevede programmet eller store dele af det som
både relevant og inspirerende for deres daglige arbejde med PURE, forskningsregistrering og formidling.
Med Elseviers oplægsholdere var næsten 1/3 af alle deltagere i brugerdagene i en rolle som enten
oplægs- eller tovholder, hvilket i høj grad understregede arrangementets tilsigtede brugerelement.
Da der var powerpoints til stort set alle oplæg og workshops, var det efterfølgende muligt at opsamle
en større pakke af materialer fra brugerdagene, som blev udsendt til alle deltagerne.
Epilog
I arrangørgruppen er vi i det store og hele tilfredse med arrangementet, indholdet og afviklingen.
Spændingen omkring storkonflikt eller ej kunne vi godt have undværet, men det at samle universitetsfolk og UC’ere om PURE gav rigtig god mening, også selv om vi ikke på alle områder har samme
prioritering af de PURE-relaterede elementer. Vi vil givet kunne samarbejde om lignende arrangementer, selv om vi dog ikke tror, at behovet er til stede for at indføre sådanne to sammenhængende
brugerdage som en årlig fælles begivenhed!
At have DFFU som teknisk arrangør fungerede i det store hele ok, ikke mindst omkring aftalerne med
konferencestedet og de praktiske foranstaltninger som hjemmeside, navneskilte, opkrævning af deltagerbetaling mm. Desværre var der problemer med tilmeldingssystemet på DFFU-hjemmesiden, så
flere deltagere troede de var tilmeldt, hvilket ikke var registreret af systemet. Takket være netværket
og kommunikation på tværs kom alle tilmeldinger på plads i tide, men pga. manglen på værelser på
selve kursusstedet måtte 13 deltagere overnatte 15-20 min. kørsel fra Klarskovgaard, hvilket også gav
arrangementet lidt flere udgifter til taxatransport.
Klarskovgaard som kursussted fungerer fint, når man først er der. Udgiften til bustransport til/fra
kursusstedet og togstationen skal således lægges oven i budgettet. Deres tilbud på en konferencepakke viste sig også på et sent tidspunkt at være uden drikkevarer til hovedmåltiderne, hvilket igen
gjorde et større indhug i budgettet end først beregnet. Kvaliteten ved faciliteterne, forplejningen og
beliggenheden er dog også et stort plus, og kursusstedets personale var nemme at aftale ændringer
eller særordninger med.
Vi har ikke modtaget regnskab fra DFFU endnu men antager, at arrangementet balancerer med et
lille overskud til DFFU oven i dækningen af de administrative udgifter. På trods af tilskud fra DEFF, er
en konferencepris på 3.000 kr. dog lige i underkanten, hvis man også skal give et egentlig honorar til
alle med et større oplæg eller med ansvar for afvikling af en workshop. Her blev ”community-kortet”
spillet - og de pågældende nøglepersoner blev i stedet takket for indsatsen med en vingave.
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