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1. Projektejer samt projektdeltagere 

Projektejer: Ditte Jessing AUL/KB 

Projektleder: Hazel Engelsmann AUL/KB 

Projektdeltagere: Katrine Gasser ITU/KB, Lars Kjær KUB/KB og Ditte Laursen DKM/KB 

 

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

2. Projekttitel og journalnummer 

 

J.nr.: DEFF.2016-0022 

 

Seminar til grundlæggelse af netværk for Digital Humanities på FFU 

bibliotekerne 

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

3. Hvordan hjalp projektet med at opfylde mindst et af DEFF's strategiske målsætninger? 

 

Projektet har først og fremmest opfyldt sin egen målsætning om at undersøge grundlaget for et 

nationalt netværk for ansatte på FFU biblioteker, der arbejder inden for digital humanties og i det 

hele taget e-science inden for de tørre områder. Projektet konkluderede gennem arbejde i work-

shops, at der var grundlag for en sådan netværk, og output fra seminaret, er en skitse til en an-

søgning, til støtte af et sådan netværk. 

 

Projektets opstart af et netværk, der vil være med til opfylde målsætningen ”Adgang til digital vi-

denskabelig viden ”gennem at skabe bedre og mere kvalificeret adgang, for forskere og stude-

rende til bibliotekets digitale samlinger og bedre support i forhold til redskaber brugt inden for 

området. Desuden vil netværket hjælpe til at opfylde målsætning nummer 2 om Open Science, 

da netværket støtter redskaber 

 

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. 



Side 2 

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

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

heder eller ved at udvikle bedre eller mere effektive værktøjer/systemer? 

 

Projektet har på flere måder skabt værdi ved formidling og deling af viden: 

• Først og fremmest har sammensætningen af projektets arbejdsgruppe været med at skabe 

en bredde i seminarets program. 

• Programmets indhold har dels bestået af internationale indslag, der har givet inspiration til 

samarbejde på tværs af grænser og indslag fra repræsentanter fra et fremtidig netværks 

samarbejdspartnere og aftagere af bibliotekets services inden for området. Derudover har de 

indlagte workshops givet et mulighed for at forme et brugbart og effektivt netværk.  

• Desuden har sammensætningen af deltagere i seminaret været repræsentanter fra universi-

tetsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker, it udvikling, nationalbibliotek, forskere, og digital in-

frastruktur. Spredning blandt deltagernes arbejdsområder, giver netværket et solidt grundlag 

i adgang til en bred viden. 

 

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

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

 

Projektet har skabt grundlag for et netværk, der som beskrevet ovenfor, har en bred tilslutning i 

hele området, der arbejder med digital humanities og e-science inden for de tørre områder. Hvis 

netværket bliver videreført og får støtte til at fortsætte arbejdet, vil der således være et resultat, 

der hvor hele området vil kunne få bedre adgang inspiration og viden på tværs af feltet. 

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

6. Har projektet overholdt tidsplanen? Specificér 

 

Projektet har overholdt deadline, da der blev afholdt et seminar i maj måned. 

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

7. Har projektet overholdt budgetterne? Specificér 

 

Ja, projektet er ikke gået over de 118.500 kr. der er bevilliget. I Det endelige regnskab er der 

brugt lige over 82.000 kr. 
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