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Indledning
Projektet ”DEFF Linked, Open & Social” startede i 2015 med kickoff møde for spor 1 den 10. juni – og de to
andre spor blev igangsat kort efter. Projektet blev afsluttet med oplæg på DEFF konferencen 2017 den 9.
maj 2017. Det samlede projekt bestod af 3 spor samt tværgående aktiviteter:
1) Sociale medier for forskere og biblioteker
2) Linked Open Data og Altmetrics til forskningsformidling
3) Linked Open Data til biblioteksinformation og autoritetsdata
Hvert af de 3 spor rummede en række leverancer, og resultatet af disse beskrives her i slutrapporten.
Spor 1 havde sit afsæt i de sociale mediers indtog i FFU-verdenen som bud på ”forskernes Facebook” – en
ny måde at koble klassisk biblioteksindhold og –service med moderne værktøjer til kommunikation og
samarbejde - med fuld support for mobile platforme. Spor 1 var opdelt i to underliggende spor, hvor spor a)
fokuserede på undervisning i og markedsføring af sociale medier, og spor b) fokuserede på integration og
udnyttelse af Mendeley i samspil med DTU’s integrerede søgesystem DTU Findit.
Spor 2 havde sit afsæt i afprøvning af to implementeringsstrategier for at synliggøre en dansk
forskningsdatabase (oparbejdet i et Pure-system) som Linked Open Data i det globale VIVO-netværk –
inklusive fremvisning af Altmetrics data for de enkelte publikationer (via integration af API-services fra
Altmetrics.com).
Spor 3 havde sit afsæt i muligheder og udfordringer ved at identificere og anvende allerede publicerede
autoritetsfiler til at udvikle løsninger og metoder, der forbedrer forskningsbibliotekernes katalogisering og
slutbrugerservices – og oparbejder kompetencer i anvendelsen af autoriteter og linked data generelt.
Projektkonsortiet var bredt sammensat og projektet og de enkelte spor var organiseret som følger:
-

DTU (projektejer og overordnet projektleder – samt projektleder for spor 1 og 2)
Det Kongelige Bibliotek (projektleder for spor 3)
Følgende institutioner deltog som projektpartnere i de forskellige spor:
o Spor 1: DTU, Syddansk Universitetsbibliotek, UC Nordjylland, UC Sjælland, KUBIS (nu: KUB),
VIA, AU Library, CBS Library og Aalborg Universitetsbibliotek
o Spor 2: DTU, Syddansk Universitetsbibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, KB/KUM, AU
Library, Aalborg Universitetsbibliotek, CBS Library
o Spor 3 var oprindeligt tænkt i et samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek (projektleder),
KUBIS (nu: KUB), Statsbiblioteket, Syddansk Universitetsbibliotek samt Aalborg
Universitetsbibliotek. Alle partnere endte dog med at melde fra, så Det Kongelige Bibliotek
stod alene med dette spor. Der har været løbende dialog med DEFF om denne udvikling.
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Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker
Leverance 1: Undervisning i og markedsføring af sociale medier (Spor 1a)
Baggrund
Sociale medier for forskere som Mendeley, Research Gate og Academia.edu er slået igennem og anvendes
af millioner af forskere som deler dokumenter m.m. Bibliotekerne har fået en ny opgave som facilitatorer af
de nye muligheder og udfordringer som sociale medier giver forskerne.
DTU Bibliotek indledte i 2013 et tæt samarbejde med Mendeley og gennemførte undervisnings- såvel som
markedsføringstiltag og tredoblede antallet af DTU forskere i Mendeley på et års tid. I dette spor fungerer
disse erfaringer som inspiration for de andre projektdeltagere og suppleres af alles erfaringer med
undervisning i og markedsføring af sociale medier. Med denne videndeling og erfaringsudveksling løftes
bibliotekernes indsats i projektet.
I spor 1 a har projektet arbejdet med følgende leverancer:
A) Der udarbejdes et toolkit baseret på Mendeley som kan anvendes af projektdeltagerne i den lokale
markedsføring af og undervisning i sociale medier.
B) Der gennemføres markedsføringstiltag af Mendeley eller andet socialt medie på 8 biblioteker
C) Der gennemføres undervisningsforløb i det valgte videnskabelige sociale medie på 8 biblioteker
D) Der gennemføres en brugerevaluering på 8 biblioteker
Der har været afholdt tre fysiske møder. Dels et stort Kick-off møde d. 10. juni 2015, et midtvejs
statusmøde d. 5. oktober 2015, og som afrunding, en afsluttende workshop d. 29. august 2016, hvor de
lokale erfaringer og kampagner blev formidlet til projektets mange deltagere.
De gode såvel som dårlige erfaringer, som DTU Bibliotek havde fået med at planlægge en større kampagne,
som omfattede markedsføring af værktøjet, men også masser af undervisning og præsentationer lokalt på
DTUs institutter er blev delt med de deltagende FFU biblioteker ved Kick-offmødet d. 10. juni 2015. Disse
erfaringer fungerede som til inspiration for projektdeltagerne til at komme i gang med deres lokale tiltag i
projektet. Et samlet Toolkit blev ligeledes præsenteret ved Kick off mødet og formidlet via
videndelingsplatformen Sharepoint.
Det udarbejdede Toolkit indeholdt tekster fra mails sendt til kontaktpersoner på institutterne, adskillige
slides fra undervisning og præsentationer, samt billeder, poster-ideer, resultat fra
spørgeskemaundersøgelser og meget andet. Meningen med sitet var, at dele de erfaringer som DTU
Bibliotek havde gjort sig omkring markedsføring og undervisning i Mendeley.
Indholdet af sporets brugerevaluering er defineret på projektets workshop og der er udarbejdet to
spørgeskemaer som er anvendt af projektdeltagerne i deres respektive lokale spor. Resultaterne kan ses i
bilag 1.1 og bilag 1.2.
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Toolkit
Toolkit samt projektets officielle Sharepoint site blev i projektforløbet anvendt til at videndele lokale
erfaringer og udarbejdede undervisnings- og kursusmaterialer, og agerede som inspirationskatalog for
projektdeltagerne.
I forbindelse med de lokale kampagners tilbagemeldinger har man tilkendegivet, at Toolkit´et og
videndelingen var både nyttigt og brugbart.

https://share.dtu.dk/sites/MendeleyToolkit_94300/SitePages/Home.aspx

Lokale kampagner
De deltagende biblioteker valgte at angribe opgaven meget forskelligt. Cirka halvdelen af de deltagende
FFU biblioteker havde allerede inden Kick-off besluttet sig for at vælge Mendeley som værktøj, enkelte –
AUB og UCN havde indgået en aftale med Mendeley om at få adgang via Mendeley Institutional Edition.
Især AUB havde gjort et grundigt forarbejde, da de havde undersøgt flere forskellige værktøjer inden de
valgte Mendeley, og beslutningen blev taget ud fra netop muligheden for deling og ikke mindst, en god
support funktion.
De resterende projektdeltagere valgte at kigge på deres nuværende produkter, herunder RefWorks Flow og
Endnote, samt andre sociale medier som Researchgate, Academia, Twitter og lignende.
I projektperioden er der blevet afholdt en del undervisningsforløb rundt omkring på de deltagende
biblioteker, både store klasser for studerende, men også mindre pilotforløb for forskergrupper. I
nedenstående afsnit har projektdeltagerne afrapporteret på deres lokale kampagner.
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Implementering af Mendeley på AUB
AUB’s projekt i Linked Open and Social spor 1a havde som fokus at implementere Mendeley som et
referencesystem på Aalborg Universitet. Mendeley har blandt andet nogle sociale interaktionsmuligheder
og muligheder for samarbejde, der gør værktøjet særligt spændende.
Proces og succeskriterier
På AUB begyndte man implementeringen af Mendeley omkring midt-2014. Det var en større proces, der
indledtes ved at der havde været utilfredshed blandt både brugere og supportere med det referencesystem
man supporterede på daværende tidspunkt (Refworks).
AUB lavede en intern undersøgelse af værktøjerne på markedet, og valget faldt på Mendeley, på grund af
dets stabilitet, brede sæt funktioner og brugervenlighed.
Succeskriterier blev vurderet i forhold til deres eksisterende referencesystem:
•
•
•

Færre fejl - vurderes på supporthenvendelser, erfaring fra undervisning og
tilbagemeldinger fra brugere
Højere brugertilfredshed – vurderes på undersøgelse og tilbagemeldinger fra brugere
Høj udbredelse – vurderes på antal brugere og hvor hurtigt nye brugere kommer til

Optræningen af eget personale begyndte slut-2014, for at være klar til at undervise og vejlede om
Mendeley til launch, 1. januar 2015.
Inden launch var AUB påpasselige med at lave større markedsføringstiltag, da man ikke vidste hvor stor
belastning der ville opstå på den nye support. Kommunikationen foregik over kanaler de selv råder over,
dvs. ikke over AAU’s centrale kanaler (f.eks. www.aau.dk, medarbejderblad, etc).
For at udbrede kendskabet havde AUB:
•
•
•
•
•

Præsenteret Mendeley på egen website (dvs. aub.aau.dk – Universitetsbibliotekets underside på
aau.dk. Den beskriver også hvordan man installerer og får adgang til Institutional Edition)
Udbredt kendskabet på biblioteket, så personale kan ”snakke med” om programmet
Udbudt åbne kurser (alle der er tilknyttet AAU kan tilmelde sig)
Gjort opmærksom på Mendeley på infoskærme (digitale skærme der hænger forskellige steder på
universitetet og viser dag-til-dag information)
Præsenteret Mendeley i anden undervisning, så f.eks. nye studerende ved det eksisterer, og kan
opsøge åbne kurser eller følge tutorials på hjemmesiden.

Sidstnævnte er en både effektiv og lige-til metode, specielt i situationer hvor der ikke er en centraliseret
kommunikationskanal for hele institutionen.
Resultater
AUB afholdt 30 Mendeley kurser i 2015 og 16 kurser i 2016 i skrivende stund (ikke inklusive kurser hvor
Mendeley er blevet præsenteret som en sidebemærkning).
Deltagerne på disse Mendeley kurser (både åbne kurser og kurser for enkelte studier etc.) blev bedt om at
udfylde et online spørgeskema. Hensigten var egentlig at følge op på spørgeskemaet senere, men man
begik den fejl ikke at bede om respondenternes e-mails, så denne mulighed viste sig at blive umulig at følge
op på.
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Det er svært at give et nøjagtigt tal for svarprocenten, da der er tale om mange kurser, hvor ikke alle
deltagere nødvendigvis er mødt op, og antallet af deltagere ikke nødvendigvis er registreret.
Responsen på den første runde har dog været meget positiv. 98% svarer i spørgeskemaet at ”de ville
anbefale værktøjet til andre”, og gennemsnitlig tilfredshed med selve kurset ligger på omkring 4,5 ud af 5.
Sammenholdt med AUBs andre undervisningserfaringer er den overordnede tilfredshed meget høj.
Desuden opleves færre ”alvorlige” problemer i supporten end med deres tidligere system, og brugerne
virker også positivt stemt.
Endelig er vores brugertal også steget støt siden man startede med systemet. I skrivende stund har AUB
2800 brugere, hvoraf 2500 bruger ”Institutional Edition”, og dermed er koblet op på AAU’s Mendeley
gruppe. Den mulighed blev åbnet i starten af 2015, så AUB har fået mange nye brugere i den periode.
Til sammenligning havde AUB ved projektets start omkring 2400 aktive brugere i vores andet
referencesystem – i dag er det tal 1582 aktive konti (konti der har været i løbet af de sidste 12 måneder).
Opsummerende mener AUB at de har nået de mål de satte sig for, og er fortsat meget tilfredse med
programmet. Næste skridt er at udforske de sociale muligheder i Mendeley og integration af data fra
Mendeleys datasæt med AUBs andre systemer.

UC Nordjylland og Mendeley
Baggrund
I UCN biblioteket (University College Nordjylland, Biblioteket) valgte man, at projektet skulle fokusere på
Mendeley. UCN havde i forvejen adgang til Refworks, og biblioteket afholdt allerede undervisning i det, for
både studerende og ansatte, primært inden for det sundhedsfaglige område. Sidst i 2014 begyndte der, at
komme ønsker fra undervisere om, at tegne licens på Mendeley, særligt på grund af muligheden for at
oprette, og deltage i grupper. Ønskerne kom primært fra ansatte der deltog i forsknings- og
udviklingsprojekter.
I 2015 tegnede UCN derfor en institutionslicens på Mendeley, og på det tidspunkt var der allerede 46
personer med tilknytning til UCN, der havde en Mendeley konto.
Markedsføringskampagne
UCN Biblioteket afholdt en markedsføringskampagne der løb fra december 2015 til februar 2016. Målet var
at alle undervisere ved UCN skulle vide at Mendeley findes, som et værktøj til referencehåndtering og
samarbejde.
Til markedsføringskampagnen udarbejdede man postkort og plakater, som havde fokus på både
referencehåndtering og samarbejdsdelen. Postkortene blev uddelt til alle undervisere på UCN, og
plakaterne blev især anvendt, i forbindelse med markedsføring af undervisningen. Desuden blev Mendeley,
og undervisningen, markedsført via bibliotekets hjemmeside, UCN intranet og på bibliotekets facebookside.
Undervisning
Undervisningen blev afholdt i 1. halvår af 2016, og der blev afholdt 9 kurser, fordelt på 3 forskelige UCN
lokaliteter, og med ca. 70 deltagere. Undervisningen blev afholdt som holdundervisning med indlagte
workshops. Undervisningsmaterialet tog udgangspunkt i Mendeleys eget undervisningsmateriale, og i det
materiale der var delt i DEFF LOS projektet.
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Resultater
Markedsføringskampagnen
Målet om at alle undervisere ved at Mendeley findes, som et værktøj til referencehåndtering og
samarbejde, menes at være opnået. Alle undervisere ved UCN har eget dueslag til post, og de har alle
modtaget et Mendeley postkort. På den baggrund antages det, at alle har set, skimmet eller læst
postkortene. Man kan se af statistikken, at tilmeldingerne til Mendeley stiger efter kampagnen.
I 4. kvartal 2015 fik man 8 nye brugere, mod 78 nye i 1. kvartal 2016. I samme tidsrum steg oprettelse af og
tilmelding til grupper også betydeligt. I 4. kvartal 2015 var der en fra UCN der oprettede en gruppe, og 5
tilmeldte sig en gruppe, i 1. kvartal 2016 blev der henholdsvis oprettet 21 grupper og 31 tilmeldte sig som
deltagere i en gruppe. Ud fra de tal kan det konkluderes, at Mendeley bruges som et socialt værktøj af UCN
undervisere. Antallet af Mendeley brugere, med UCN tilknytning, er steget fra 46 pr. 1.1.2015 til 214 pr.
1.8.2016.
Undervisning
Ud fra det første udsendte spørgeskema kan man se, at flertallet af deltagerne, er fra områder, hvor der
ikke tidligere har været systematisk undervisning, eller fokus på referencehåndtering. Hovedparten af
deltagerne i undervisningen havde ingen kendskab til systemet på forhånd, og der var overvejende
tilfredshed med kurset, kursusmaterialet og niveauet i undervisningen. Alle (der har besvaret
spørgeskemaet) har tilkendegivet, at de vil anbefale både kurset og Mendeley til deres kollegaer. Svarene
fra spørgeskema nr. 2, som blev udsendt nogle måneder efter undervisningen, peger på, at det er et godt
værktøj, men med et meget specifikt fokus på referencehåndtering og samarbejde i relations til
referencebrug, som stadig er en mindre del af undervisernes hverdag på UCN. Derfor svarer mange også at
de endnu ikke har taget Mendeley i brug, men forventer at gøre det, og derfor efterspørger de
opfølgningskurser.
Kurser i Mendeley er derfor blevet en fast del af det interne kursusudbud i UCN, med 1-2 kurser pr. halvår
for ansatte.

AU-Library / Statsbiblioteket
På Aarhus University Library /Statsbiblioteket udbød man allerede undervisning og support i RefWorks og
EndNote, mens brugerne jævnligt spurgte om hjælp til andre programmer, bl.a. Mendeley. Især på Health
(Sundhedsvidenskab) var interessen stor. Derfor valgte AUL/SB at fokusere deres pilotprojekt med
undervisning i Mendeley til en lille veldefineret gruppe på dette fakultet.
Kurserne blev afviklet som workshops af ca. 1,5 times varighed med vekslen mellem Powerpointpræsentationer og hands-on-øvelser. Fokus har været på de basale funktioner i den gratis version af
Mendeley: installation af programmet, hente referencer fra artikeldatabaser og bibliotekets hjemmeside og
udarbejde en litteraturliste i Microsoft Word.
De tog udgangspunkt i Mendeleys generiske Powerpoint-præsentation fra Toolkit´et til undervisning og
tilrettede den med informationer relevante for kursister fra Aarhus Universitet.
Tre mindre kurser blev afholdt: den 14.9.15, 8.10.15 og 9.11.15 med i alt 8 deltagere. 7 ud af 8 deltagere
har udfyldt projektets spørgeskema nr. 1, og de fleste som en afslutning på kurset. Eftersom kursisterne var
kendte havde de mail-adresser på alle deltagere og kunne derfor også sende dem spørgeskema nr. 2
Slutrapport for ”DEFF Linked, Open & Social”

8

direkte. Vi sendte en personlig mail d. 24.6.16, dvs. 7-9 måneder efter kurset, og 3 ud af de 8 svarede. Men
med så få besvarelser er det svært at udlede noget af disse.
Kursusdeltagerne har været kandidat- og ph.d.-studerende, primært fra medicin. De havde ikke reklameret
for disse kurser, men rekrutteret deltagerne fra allerede udbudte litteratursøgningskurser. På kurserne
fortalte man om forskellige referencehåndteringsværktøjer og endte med at give tilbuddet om
undervisning i Mendeley, hvis der var interesse. Denne fremgangsmåde blev valgt, da man ikke havde
ønske om at reklamere for Mendeley på indeværende tidspunkt. Erfaringerne fra dette projekt vil netop
kunne danne grundlag for en beslutning om, hvor vidt AU Library fremover skal undervise i og supportere
Mendeley.
Erfaringerne med projektet har overvejende været positive. Primære udfordringer har været tekniske
problemer med Mendeley og import fra eksempelvis EMbase, samt at en del af kursisterne måske havde en
forventning om mere avanceret og udvidet kursus, end først lagt op til. Dog har dette lille, klart afgrænsede
pilotprojekt gjort at underviserne har fået en større viden om systemet, og det er ikke mindst sket som
resultat af den videnudveksling, der har fundet sted med de andre biblioteker i projektet.

VIA University College og Mendeley
VIA BIbliotekerne valgte også at undervise i Mendeley, da de ville afprøve, om Mendeley kunne være et
alternativ til RefWorks. Der havde været en del problemer med RefWorks, og flere havde givet udtryk for,
at RefWorks ikke er intuitivt og svært at bruge. VIA har adgang til gratis-udgaven af Mendeley, men nogle af
underviserne kender og har selv adgang til betalingsudgaven og ønsker, at biblioteket også tilbyder adgang
til denne. VIA Bibliotekerne afventer prisen på en evt. fælles DEFF licens til Mendeley, inden man tager
stilling til, hvilket referencehåndteringssystem man ønsker at satse på. Ud over Refworks og Mendeley
underviser og understøtter de også brugen af Zotero
VIA har haft 15 forløb for studerende (1 forløb svarer til 2 lektioner a 45 minutter) og 3 forløb for FOU
ansatte (1 forløb svarer her til 3 lektioner a 45 minutter). I alt har de haft 293 studerende og 17 FoU ansatte
igennem undervisningsforløbene i perioden.
Kurserne for de studerende har været aftalt med studiet og indgået som en del af deres øvrige
undervisning. Kurserne for ansatte har været aftalt med FOU programlederne.
I forhold til de studerende har kurserne været markedsført af studiet. Man har haft kontakt med studiet og
har ad den vej fået lavet nogle aftaler. Det har især været inden for VIA Erhverv, hvor underviserne selv
bruger Mendeley og ønsker, at deres studerende bruger samme system. I forhold til ansatte har VIA
Bibliotekerne mundtligt markedsført Mendeley over for FOU programlederne, bl.a. ved at fortælle om de
fordele som systemet havde og på den måde fået aftalt nogle workshops. Derudover deler nogle af
bibliotekarerne kontor med forskningsansatte og har på kontoret gjort reklame for systemet.
For de studerende har det primært været klasseundervisning med Hands On. For ansatte har det været
workshop. Undervisningen er foregået ved hjælp af powerpoints. De har anvendt og tilrettet powerpoints,
fra bl.a. AUB, så de blev målrettet deres lokale behov. Derudover fik VIA udarbejdet en 2 siders vejledning,
som ligger på VIA bibliotekernes hjemmeside.
Overordnet set har de studerende været meget positive og synes, det virker smart og nemt at gå til.
Ansatte har især været begejstret for, at de, vha. af de filer de har liggende på deres pc, nemt kan danne
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referencer i Mendeley. De ønsker den udvidede funktionalitet med at kunne dele med flere end 3 personer,
ligesom flere undervisere har givet udtryk for, at deres studerende har brug for det, da grupperne er på
mere end 3 personer.
Der var ikke så stor svarprocent fra de studerende fra VIA Bibliotekerne. Det kan skyldes, at spørgeskemaet
var på dansk, og at det var internationale studerende (VIA ERHVERV), som man havde haft som kursister,
og at undervisningen foregik på engelsk.

SDUB og Endnote
Formål
Formålet var at udbrede viden om Endnote på SDU på ph.d.-niveau, samt at udbrede viden om (og
herunder selv blive klogere på) Endnotes community-del og delingsfunktioner.
Afgrænsning
Projektet afgrænsede sig til udbredelsen af Endnote og Endnote Web gennem:
1) frivillige kurser udbudt til studerende gennem SDUs vejledningscenter samt
2) frivillige kurser udbudt til ansatte herunder ph.d.-studerende.
Fokus
SDUB fokuserede på mulighederne for kursisternes samarbejde omkring et fælles dokument med brugen af
ét delt Endnote-bibliotek samt samspillet mellem Endnote Desktop og Endnote Web. Man havde tidligere
erfaringer for at disse to ting havde været/var en udfordring i Endnote-programmet.
Markedsføring
Markedsføringen af kurserne foregik via Vejledningscenterets kursusoversigt og til de ansatte via Det
Centrale Uddannelsesudvalg (CUU)’s kursuskatalog samt via Ph.d.-skolernes kursustilbud.
Forløb
Der blev planlagt forløb til både studerende og ansatte i perioden oktober 2015 - juni 2016 - i alt fire forløb.
Der var 30 kursister i alt.
Forhindringer i projektet
Det endte med at blive en udfordring at få community-del og delingsfunktioner til at virke optimalt.
Endnote annoncerede i mail d. 6. maj at de ville ophøre med deres Community funktion. Så denne del
kunne der ikke undervises i. Delingsfunktionaliteten i Endnote blev i projektperioden til gengæld forbedret
og synes at være et af de områder Endnote tilsyneladende arbejder på at forbedre. Rent organisatorisk blev
projektet udfordret på markedsførings-delen, da SDUs vejledningscenter i perioden har været under
omorganisering.
Resultater
Ud fra besvarelserne fra evalueringsskemaet, der blev sendt ud efter hvert kursusforløb, har man kunne
konstatere følgende:
-

Få kendte til programmet inden start.
Der var stor overordnet tilfredshed med kurset
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-

Der var stor tilfredshed med niveauet i undervisningen.
Kursisterne følte sig kompetente til selv at arbejde videre med programmet.
Kursisterne vil anbefale kurset til andre medstuderende/kolleger.

Med hensyn til SDUBs erfaringer i relation til projektets formål, har man draget den konsekvens at man nu
udbyder kurser i Endnote tilpasset til studerende også. Siden august 2016 har SDUB undervist ca. 200
studerende og ansatte i Endnote, men på baggrund af Endnotes udmelding om ophøringen af communitydelen, er dette ikke længere en del af kursets indhold.
Fremadrettet
Der mærkes en stigende efterspørgsel på undervisningstilbud i forskningsværktøjer generelt og Endnote i
særdeleshed, på tværs af fakulteter og niveau. Biblioteket har en position hvor disse opgaver ligger som en
naturlig forlængelse af de øvrige tilbud. Dette er dog ikke noget der er målt på direkte i forbindelse med
projektet.

UC Sjælland og Mendeley
University College Sjælland valgte at deltage i projektet med bidrag fra 3 lokationer, henholdsvis
Vordingborg, Slagelse og Roskilde, og fokus var undervisning og formidling i værktøjet Mendeley.
Som forberedelse til projektet valgte man at gøre følgende:

•
•
•

Udviklede et undervisningsprogram for workshop á 2 timers varighed
Udarbejdede materialer hertil (vejledninger), som er tilgængelige på bibliotekets hjemmeside
Udarbejdede reklamemateriale i form af bogmærke-flyvers

Derefter afholdt arbejdsgruppen 3 workshops med i alt 8 deltagere fordelt på de forskellige lokationer.
Det viste sig at være mere end svært at lokke forskerne til at deltage i deres workshops på trods af
gentagne opfordringer og henvendelser, hvilket også ses af deltagerantallet og af respondenter fra
University College Sjælland. Vores forskere er spredt geografisk, og mødes sjældent fysisk på samme
lokation, hvilket også gjorde udfordringen større.
De der deltog, var derimod glade for værktøjet, dog i første omgang udelukkende som et
referencehåndteringsprogram og ikke med henblik på at være med i sociale forskningsfællesskaber.
Som en sidegevinst og resultat af projektdeltagelsen er biblioteket ved University College Sjælland begyndt
at undervise mange af de studerende og ansatte i brugen af værktøjet. De havde fokus på arbejdet med
sidemandsoplæring, så alle medarbejdere er klædt på til at kunne hjælpe med henvendelser omkring
Mendeley.
UC Sjælland bibliotekerne annoncerer for værktøjet på deres hjemmeside som en del af deres tilbud til
forskningsservice, og det er deres indtryk, at mange henvender sig enkeltvis og får hjælp til installation mm.
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Samtidig er forskning på professionshøjskolerne i sin spæde start, så de ser et klart potentiale i brugen af
værktøjet fremover.
I fremtiden vil man satse mere på at tage fat i den enkelte forsker, når man bliver klar over, at de skal i gang
med større projekter, da de således kan se den oplagte fordel ved at bruge værktøjet, Mendeley.

CBS og sociale medier til forskere
På CBS Library valgte man en helt anden vinkel. Ideen med CBS Biblioteks deltagelse i projektet var at
kortlægge forskernes brug af de sociale medier i deres arbejde og undersøge, hvordan Biblioteket kunne
bidrage til at understøtte denne brug.
De fravalgte Mendeley tidligt i forløbet, da man allerede underviste i RefWorks, men i projektforløbet viste
de sig alligevel, at den nye version af FLOW/RefWorks 3 alligevel ikke på det tidspunkt havde inkorporeret
noget social media element. Af den grund valgte CBS Library deltagerne at sadle om, og at fokusere på
hvilke andre social media platforme, som forskerne kunne have fordel af at kende til.
CBS nåede at afholde i alt 3 frokost-seminar af 1 times varighed - med i alt 12 deltagere. Markedsføringen
foregik via deres normale kanaler, herunder CBS Library nyhedsbrev, samt direkte mails til netværk.
Titlen for eventet var ”Get started on Academic Social Media”, og indholdet blev bestemt til at bestå af
følgende elementer: Academia, Mendeley, ResearchGate, Twitter og relevante Open Access publicering, og
copyright.
CBS Library havde ved møderne en god dialog og kontakt med de 12 interesserede deltagere, og man har
efterfølgende valgt at beholde tilbuddet som en del af den normale VIP undervisningsportefølje fra CBS
Library.

KUB
Ved første Kick-off møde i projektet var der repræsentation fra flere hjørner af KUB bibliotekerne, men det
viste sig hurtigt at eneste tilbageblivende deltager var fra KUB NORD. KUB valgte at bruge
projektdeltagelsen som inspirationskilde, for at få et indblik i, hvad der sker på andre biblioteker, når det
handler om undervisning i og markedsføring af sociale medier og referencehånderingsværktøjer.
Angående værktøjer og undervisning, så er KUB tilbuddene allerede mange og forskellige fra Science til
SAMF, og allerede tilbage i 2014 valgte KUB at kigge nærmere på alternativer til værktøjet Reference
Manager, herunder værktøjer som Endnote, Zotero og Mendeley.
KUB har satset på Endnote og Zotero, og de havde ikke i projektfasen planer om at anskaffe Mendeley
Institutional Edition ej heller at undervise eller promovere Mendeley lokalt. Man anvendte derfor ikke det
fælles DEFF LOS spørgeskema, da man ikke pt foretager kursusevalueringer i KUB regi.
Projektet Undervisning i og markedsføring af sociale medier har dog givet KUB Nord et indblik i hvorledes
undervisningen foregår på en række forskelligartede biblioteker landet over og pro et contra for
anvendelse af Mendeley. Samtidig har vi fået et godt udgangspunkt for en diskussion af design af
kursusevalueringer, der kan blive aktuelt for så vidt som det besluttes, at evalueringer skal indgå i KUBs
politik for brugerundervisning.
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Samlede resultater fra brugerevalueringerne
I projektet blev det aftalt, at projektledelsen skulle udarbejde fællesspørgeskemaer på baggrund af de
diskussioner man havde haft under kickoff mødet. Spørgsmålene skulle være så generiske som muligt, så de
kunne anvendes lokalt. Man besluttede at udarbejde to spørgeskemaer. Et som vægtede den undervisning
og det tilhørende undervisningsmateriale (bilag 1.1), som var blevet anvendt og eventuelt udleveret, samt
et andet som blev nogle måneder efter endt undervisning (bilag 1.2). Ideen med spørgeskema 2 var at få en
ide om, hvordan ”kursisterne” faktisk anvendte det værktøj de var blevet undervist i i deres arbejde eller
studie.
Spørgeskemaerne blev udarbejdet i det gratis værktøj www.typeform.com, som viste sig at være ganske
brugbart til formålet.
Spørgeskemaerne blev udarbejdet på både dansk og engelsk, og de blev delt via projektforløbets
Sharepoint site, så de deltagende biblioteker selv kunne finde linket og udsende til deres kursister, når det
passede ind i deres lokale forløb.
I alt har projektet fået 220 besvarelser, hvoraf 176 er fra spørgeskema nr. 1, og resten fra spørgeskema nr.
2.
Generelt set var besvarelserne glade for den undervisning, de havde fået. Ikke alle steder var man klar over
mulighederne på forhånd, så de introduktionsforløb som var afholdt lokalt havde givet en større viden og
bevidsthed om værktøjets muligheder. Man kan også ud fra resultaterne i Bilag 1 se, at folk gerne vil
anbefale både undervisningen, men også værktøjet til kolleger. Spørgeskemaerne tillod også at kursisten
bidrog med kommentarer og her blev bl.a. ytret ønske om, at ”det ville være meget brugbart, hvis det var
muligt at få noget løbende vejledning/hjælp i forhold til Mendeley”. De fleste undervisningsforløb havde
haft fokus på generel introduktion og opsætning af systemerne, ikke så meget avanceret undervisning om
alle funktioner i systemerne, og det kan klart læses i spørgeskema resultaterne at det er der nogen som
også har behov for mere support end blot introduktioner.
Endvidere har enkelte rost underviseren/undervisningsformen, og enkelte har faktisk også kommenteret
nogle at de mangler som Mendeley har. F.eks. er Mendeley godt integreret med Word og LibreOffice ved
hjælp af plugin til at foretage automatisk genereret litteraturlister og in-text citations, mens samme
funktion ikke er udviklet til Google Docs, som mange studerende især anvender, når de skriver opgaver
sammen.
Det andet spørgeskema havde desværre ikke nær så mange tilbagemeldinger, hvilket til dels nok skyldtes,
at man ikke havde haft fokus på at gemme e-mails til de kursister, som havde gennemført undervisningen
tidligere og besvaret spørgeskema nr. 1.
Derfor er det svært at udtrække generelle konklusioner ud fra de besvarelser, som projektet fik ind – men
én ting er alligevel tydelig. Det er vigtigt at undervise og formidle i værktøjerne, men samtidig kan man ud
fra enkelte besvarelser se, at det underviste glemmes, hvis ikke det anvendes med det samme. Enkelte
skriver helt klart, at ”jeg har desværre endnu ikke haft brug for at bruge systemet efterfølgende” eller ”jeg
er ikke kommet i gang endnu”. En enkelt har også ytret ønske om, at ”det ville være super fedt, hvis der var
en person man kunne ringe til med konkrete spørgsmål omkring Mendeley. Det er tit små ting, som driller,
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som det kan være svært og tidskrævende at finde en løsning på selv, og hvor en ekspert kunne give et svar
på to sekunder”.
Det sidste er noget af det, som projektgruppen kom frem til som fælles konklusion ved drøftelserne til den
afsluttende workshop. Når man præsentere nye værktøjer og nye metoder, så er det super vigtigt at der
samtidig prioriteres ressourcer til ”superbrugere lokalt” som kan vejlede og supportere brugerne, men også
kompetenceløfte inhouse.

Konklusion
Mere end halvdelen af de deltagende biblioteker har valgt at kigge på Mendeley og tilbyde undervisning i
dette værktøj (AUB, UCN, AUL/Statsbiblioteker, VIA og UC Sjælland), mens SDUB, CBS og KUB valgte helt
andre værktøjer eller forløb.
Generelt er ”kunderne” glade for den undervisning og support, som kommer fra deres biblioteker – især
AUB har afholdt adskillige forløb med masser af kursister, som alle har fået en grundig og udførlig
gennemgang af et værktøj som Mendeley – mens man på CBS valgte at drøfte begrebet Sociale Medier
med en mindre fokusgruppe af forskere, for at få en ide om, hvad skal bibliotekerne tilbyde af kurser og
support overfor netop VIP segmentet. De lokale forløb er således tilpasset lokale ønsker og behov.

Successkriterier og opfyldelse af disse
A) Der udarbejdes et toolkit baseret på Mendeley som kan anvendes af projektdeltagerne i den lokale
markedsføring af og undervisning i sociale medier.
Vurdering: Projektdeltagerne modtager et veldesignet toolkit i forbindelse med den første wokshop.
Toolkit var klar til kick-off mødet. Ideen var at få samlet alle de dokumenter, markedsføringsmateialer,
billeder, erfaringer i eet værktøj, som samtlige projektdeltagere kunne blive inspireret for. Toolkit´tet blev
udarbejdet og samlet i et Sharepoint site, og alle fik adgang til sitet ved første kickoff møde.
B) Der gennemføres markedsføringstiltag af Mendeley eller andet socialt medie på 8 biblioteker
Vurdering: Der igangsættes markedsføringskampagner på 8 biblioteker og det enkelte bibliotek opsætter
succeskriterier for antallet af brugere efter projektets gennemførelse. Antallet af brugere måles før og efter
kampagnens gennemførelse.
Markedsføringstiltagene er meget forskellige. Traditionelt har de deltagende biblioteker forskellige og egne
platforme til formidling af nye tiltag og services. Derfor har markedsføringen også været foretaget ud fra
lokale præmisser. Man har anvendt netværk på institutionerne, anvendt intranet, nyhedsbreve eller
bibliotekernes egne hjemmesider til at promovere tilbud om undervisning og nye værktøjer.
Når man læser tilbagemeldingerne fra de deltagende biblioteker er det tydeligt, at især de mindre steder
(UCN, VIA og UC Sjælland) har nogle fordele, når det handler om den direkte kontakt til deres forskere og
undervisere. VIA nævner endda, at kolleger fra deres bibliotek deler kontor med forskere og undervisere,
og derved kan plante formidlings og markedsføringsfrøene direkte hos modtageren. Det er desværre ikke

Slutrapport for ”DEFF Linked, Open & Social”

14

tilfældet i mange af de større forskningsbiblioteker. Der er man nødt til at følge de udstukne
formidlingskanaler, og derfor når man måske ikke så bredt ud.
C) Der gennemføres undervisningsforløb i det valgte videnskabelige sociale medie på 8 biblioteker
Vurdering: Antallet af undervisningsforløb på de deltagende institutioner optælles og brugertilfredsheden
evalueres i et spørgeskema ved undervisningsforløbets afslutning. Det enkelte bibliotek opsætter de mål,
som undervisningsforløbet evalueres ud fra.
Der henvises til de lokale afrapporteringer ovenfor samt afsnittet om evaluering af brugertilfredshed.
D) Der gennemføres en brugerevaluering på 8 biblioteker
Vurdering: Rapporter over brugernes tilfredshed med det sociale medie på de 8 biblioteker.
Generelt er brugerne tilfredse med de tilbud/den undervisning, som de har modtaget fra de lokale steder –
men nogle efterspørger også mere avanceret undervisning og mulighed for ”go to eksperter”, når man er
gået i gang med at anvende systemerne, og der synes at være udfordringer/drillerier.
Der henvises desuden til bilag 1.2.
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Leverance 2: Integration og udnyttelse af Mendeley i et integreret søgesystem (Spor 1b)
Baggrund
Mendeley giver forskerne mulighed for at gemme publikationer, som de finder særligt interessante og
relevante. Publikationerne er således værdiansatte af et universitets forskere og er derfor ekstra
interessante og udtryk for relevant litteratur for et givent universitets forskningsområde. I denne del af
projektet har der været arbejdet med anvendelsen af disse værdiansatte publikationer.
Formålet med denne del af projektet har været, at:
1. evaluere om et datasæt fra Mendeley indeholdende alle de publikationer, som forskere fra DTU har
gemt i Mendeley kan processeres og indgå i indekset i et integreret søgesystem
2. evaluere om der kan etableres relevansranking baseret på Mendeley data i DTUs søgesystem DTU
Findit.
Præmissen for evalueringen har været; 1) at forskere gemmer deres publikationer i Mendeley, 2) at
publikationerne udgør et crowd-sourced datagrundlag og 3) publikationerne udgør en værdiansættelse der
kan bruges ved relevans ranking.
Analysen
Det anvendte datagrundlag har bestået af godt 23.000 dokumenter gemt af DTU forskere i Mendeley. Det
viste sig ved analysen af data at et stort antal dokumenter var gemt af én forsker, hvilket kunne være med
til at forvrænge resultatet. Dokumenterne fra denne forsker blev derfor taget ud af datasættet som
derefter bestod af de 23.000 dokumenter. Datasættet blev processeret igennem DTU Findits data-pipeline
på linje med andre dataleverandører, indekseret og dermed gjort søgbare.
I den implementerede ranking af DTU datasættet fra Mendeley er antal forskere, der har gemt et
dokument, anvendt som et udtryk for ranking værdien, dvs. jo flere forskere som har gemt den samme
publikation i Mendeley jo højere ranking tildeles den pågældende publikation. Udfordringen har været, at
datagrundlaget er begrænset til 23.000 poster målt op imod et indeks i DTU Findit på 180 millioner poster,
dvs. Mendeley datasættet udgør en forsvindende lille del og der skal skrues kraftigt på ranking funktionen
for at de få posters ranking får en synlig effekt, hvilket igen koster på performance, resulterer i langsomme
svartider og generelt ”overdøver” øvrige ranking parametre. I forhold til svartider/performance er der lavet
test af forskellige ranking metoder, gennemført målinger af resultaterne og ændret på boost parametre i
systemets Solr konfiguration. Et alternativ kan være at anvende Mendeley data som en selvstændig
datamængde og facet fremfor som en del af rankningen.
Resultater
Projektet kan konkludere, at
• Data fra Mendeley kan processeres og indgå i et integreret søgesystem
• Relevans ranking kan implementeres på baggrund af antal forskere der har gemt et givent dokument i
Mendeley
• De aktuelle tal fra Mendeley bør normaliseres for at undgå at poster forsvinder i søgeresultatet
(normaliseres til udsving mellem 1 og 10)
• I en produktionsimplementering bør indgå et større datagrundlag.
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•

Der bør i en implementering være fokus på performance – dvs. svartider måles og analyseres før og
efter ændringer i boost/ranking

Projektet har således gennemført forsøg med Mendeley data i ranking i henhold til ansøgningens målbare
succeskriterie E:
Der gennemføres forsøg med anvendelse af datasæt fra Mendeley i rankeringen af søgeresultater i et
integreret søgesystem.
Vurdering: Der gennemføres test og laves en konkret implementering i et søgesystem.
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Spor 2: Linked Open Data og Altmetrics til forskningsformidling
2.0 Overblik over Spor 2 – fokusområder, effekter og succeskriterier/leverancer
Dette spor fokuserede på fire centrale spørgsmål ifm. anvendelsen af Linked Open Data og Altmetrics til
forskningsformidling i Danmark:
1. Hvorledes kan data fra en dansk forskningsdatabase konverteres og indgå som Linked Open Data i
det globale VIVO-netværk som en dansk VIVO-prototype?
2. Hvorledes kan en sådan VIVO-prototype fremvise Altmetrics for de enkelte publikationer via en
integration af API-services fra Altmetric.com?
3. Hvorledes vurderes funktionalitet og brugervenlighed af en sådan dansk VIVO-prototype?
4. Hvorledes passer VIVO software og ontologi med dansk praksis og danske præferencer og kan de
bidrage til Den Danske Forskningsdatabase?
Hensigten var at opnå følgende effekter:
•
•
•

At danske FFU-biblioteker får erfaringer med at anvendelsen af Linked Open Data og semantisk
web koncepter ifm. deres forskningsdatabaser og formidling.
At de får erfaringer med Altmetrics gennem integrationen af statistik og indikatorer fra
altmetrics.com i VIVO.
At de danske Pure-systemer får mulighed for en åben overbygning, hvorved institutionernes data
kan interagere med andre institutioners data – uanset CRIS-fabrikat og uanset nationalt
tilhørsforhold og lokal datamodel.

For dette spor blev aftalt to målbare succeskriterier/leverancer:
Succeskriterie/leverance F.
• Der etableres to danske VIVO prototyper baseret på Pure – baseret på to forskellige
integrationsstrategier men begge med Altmetrics integration - i fuld pilotdrift og med brugeradgang
for alle, i og udenfor projektet
•

Vurdering: Prototypen kan anvendes til systematisk funktionstest af deltagerne og som grundlag for
gennemførelse af usability test.

Succeskriterie/leverance G.
• Der gennemføres tekniske såvel som funktionelle tests af VIVO portalen og udfordringer,
muligheder og omkostninger vurderes.
•

Vurdering: Projektdeltagere tester VIVO portalen og vurderer udfordringer og omkostninger i
forhold til værdien af de nye faciliteter til eksponering og networking.
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2.1. Datakonvertering og etablering af VIVO-prototyper
Projektet planlagdes med parallel implementering af to VIVO-prototyper, begge på basis af data fra DTU’s
Pure system, DTU Orbit.
(1) En direkte kobling af VIVO-portalen til Pures VIVO-API i form af et SPARQL-endpoint, som Elsevier
forventede ville være klar i løbet af Q1-2015
(2) En mere traditionel (og omstændelig) VIVO implementeringsapproach, hvor Pure data høstes,
konverteres til RDF i overensstemmelse med VIVO ontologien, lagres i en VIVO triple-store og
tilgængeliggøres via en VIVO-portal.
Herved kunne resultatet af de to metoder sammenlignes, og deres respektive fordele og ulemper opgøres.

Toolchain1
Metode (1) med det interne kaldenavn Toolchain1 var således afhængig af en leverance fra Elsevier, der
voldte nogle kvaler. I maj-juni 2015 meddelte Elsevier, at de ville løse opgaven på en anden måde – med en
løsere kobling til Pure. Pure ville ikke blive udstyret med et VIVO-API i form af et SPARQL-endpoint, i stedet
ville de levere scripts til at udtrække data af Pure og konvertere det til VIVO-RDF, som vi så kunne høste og
Indlægge i en VIVO triple-store.
I efteråret 2015 kunne denne løsning installeres og testes i et samarbejde mellem DTU Biblioteks IT-folk og
de eksterne konsulenter tilknyttet projektet. Den viste sig umiddelbart at kunne levere store mængder RDF,
der dog desværre var ganske fejlbehæftet, jf. konsulentrapporten:
The good:
• 3.4 million triples of data using the VIVO-ISF ontology: people, publications and authorship links.
• Endpoint supports both query and update; seems quite responsive to queries.
The not so good:
• Authorships are missing rank integers; these are necessary for displaying publication authors in the
correct order.
• Links between Authorships and Persons/Documents are asserted only in one direction. This is
perfectly normal, but means that VIVO's inference of "relatedBy" from its inverse "relates" must be
working in order for the display queries to return the right data.
• All data in the endpoint are in the unnamed (default) graph. VIVO expects an endpoint with
multiple named graphs, where the default graph is the union of the named graphs. Without this,
VIVO is likely to exhibit various display oddities.
• Adding data to the endpoint (e.g. inferences) seems to hang after 6000 or 13000 triples. No idea
why; not necessarily an issue with the endpoint itself. Could be a problem on the VIVO end.
• Because of the issue with adding data, certain VIVO start-up tasks (filegraph setup and reasoner
setup) currently need to be disabled in order for startup to complete.
• Without initialized filegraphs, display is mostly blank because the ontology graphs cannot be
loaded.
• Without reasoning enabled, display queries will not return complete data (as noted above).

Herefter indledtes en dialog med Elsevier mhp. at få de konstaterede mangler udbedret, således at
resultatet som planlagt kunne fremvises i en VIVO-portal og sammenlignes med resultatet af metode (2) /
Toolchain2. Dette strakte sig frem til maj 2016, hvor vi besluttede endeligt at opgive at vente på Elseviers
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indsats. Opgaven havde ikke længere nogen reel prioritet hos Elsevier, og vi kunne således ikke få dette
setup til at virke. Alle kræfter blev i stedet sat ind på Toolchain2.

Toolchain2
Denne prototype blev bygget fra grunden med anvendelse af store dele af VIVO-værktøjskassens indhold til
indsamling og konvertering af metadata til VIVO-RDF. Det blev en ganske omfattende proces.
Indledningsvis blev en (stor) delmængde af metadata i DTU Orbit (DTUs Pure) udvalgt til at indgå i
prototypen:

Data selection for the prototype
•

•

•

•

Publications
o Journal articles
o Conference papers
o In total 89,259 publications
o Leaving out books, reports and chapters in books.
Researcher profiles
o Researcher defined as a person with one or more publications
o Divided in two main groups: DTU faculty and Other researchers (non-DTU faculty)
o In total 94,217 researcher profiles
Organizational profiles
o Administrative units removed to keep focus on research units
o Divided in two main groups: DTU and Other (non-DTU)
o In total 7,353 organizations
Conference series (experimental)
o Conference information extracted from publication records
o Similar conferences titles grouped into a conference series giving an overview of
the university’s contributions to a given conference over time
o This grouping is rather partial, as the data requires quite some data analysis and
cleaning, as there has been little focus in PURE on securing data quality with
regard to conference information.

De valgte data var på den ene side kernen i DTU’s Pure-data og på den anden udelod de nogle af de mindre
datatyper, der kunne forventes at være registreret mere ”løseligt” og derfor ville volde vanskeligheder ved
konvertering til RDF med tilhørende krav om præcise links.
Særligt tre forhold gjorde processen til udtræk og konvertering af data ganske omfattende
•

•

•

Metadata i danske Pure-systemer er gennemgående registreret med fokus på at optimere
institutionens indberetning til (og resultat i) den nationale bibliometriske forskningsindikator.
Dette flytter i nogen grad fokus fra en ”globalt objektiv” registrering til at lægge vægt på at
repræsentere publikationernes relation til egen institution og egen forskere, snarere end at
behandle alle institutioner og forskere med samme grundighed.
Registrering i Pure indebærer kun i begrænset omfang eksakte links mellem de entiteter, der udgør
elementer i publikationsbeskrivelserne. Meget er fri tekst, som en human bruger kan fortolke langt
hen ad vejen, men som ikke udgør et maskinlæsbart og præcist udsagn, der enkelt kan konverteres
til en RDF triple.
Pure-systemet er vanskeligt (reelt umuligt) at trække alle data ud af. Der er en OAI-tjeneste, der
leverer de publikations-metadata, der er aftalt til de nationale indikatorer og databaser, men ikke
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alle metadata. Der er API’er (officielle og uofficielle/usupporterede), der leverer andre delvise
dataudtræk. Men ingen mulighed for at udtrække alle metadata, f.eks. til konvertering og
eksponering i VIVO eller lignende.

1
2

5
6

3

7

4
8
9
10
11
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Publication data is harvested from Orbit OAI harvesting service.
Person data is harvested from Orbit OAI harvesting service.
Organisations are harvested from Orbit web-service.
Detailed person data is harvested from orbit web-service, to be combined with OAI person data for
extra information.
Publication data is harvested from 7 Danish Pure OAI. This data will be used to make up the record
lookup which can allows us to extract IDs for non-DTU Danish authors.
Person data harvested from 7 Danish Pure OAI, for better author information for Danish authors.
Organisation data harvested from 7 Danish Pure web-services for better information on Danish
organisations (currently unused).
Lookup databases built for Person and Publication data. These are currently limited to very simple keys
on variation of name and email for persons and on DOI and title for publications.
A person map is built whit publications with DTU authors, other Danish authors or external authors,
either new or already available in the external person database. This map also includes ranks and is
then use for publication authorship links.
A similar map for organisation is done, linking publications with authors and with their affiliation.
Publications are currently handled by an independent process. We are in the process of integrating that
to be able to make use of the databases we have, to create proper relations between publications and
their various components (persons, organisations, journals, events, ...).
Data from the various databases is exported as N3 for upload in Vivo.
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Resulting prototype – available at http://vivo.dtic.dk/
This resulted in a VIVO-prototype with 105,000 researchers (DTU and external) 95,000 DTU publications
(journal articles and conference papers), 8,000 organizational units (DTU and external) and 18,000
conference events.
Subsequent efforts were invested in
•
•
•
•
•
•

adapting the UI to better fit the expectations wrt. branding, user experience and look and feel
developing the search functionality towards a full facetted search experience
excluding non-researchers from the PURE data feed (a researcher must have at least 1 publication)
excluding administrative units from the PURE data feed
adapting the information on DTU research units to correctly reflect the university organization
grouping similar conferences titles into a conference series to provide an overview of the
university's contributions to a given conference over time (only a partial demonstrator as the PURE
data requires extensive data analysis and cleaning, as there has been little focus in PURE on the
quality of the conference information).
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En forskers profilside med fuld publikationsliste og publikationsstatistik
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Samt visualisering af og detaljer om forskerens co-author network:
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Samt visualisering og interaktiv analyse af forskerens placering på Map of Science:
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På tilsvarende vis rummer VIVO oversigter over universitetets institutter og sektioner, deres
medarbejdere, publikationer og indplacering i universitetets organisationsstruktur. F.eks. ovennævnte
forskers institut:
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2.2 Altmetrics integreret i VIVO-prototypen
Prototypens VIVO-portal blev integreret med Altmetric.com API-services og brugergrænsefladens design
blev tilpasset til at fremvise Altmetrics. I tillæg tilføjede vi (som ”classic metrics”) en integration med og
visning af Web of Science citationer. Eksemplet nedenfor viser en artikel publiceret i Cell i 2015:

Som det fremgår, var den (på det pågældende tidspunkt) citeret 42 gange ifølge WoS. Ved at klikke på
ikonet kommer man til WoS-siden:
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Som det ligeledes fremgår, var den (på det pågældende tidspunkt) omtalt/udsat for opmærksomhed 821
gange på de sociale medier, der monitoreres af altmetric.com. Ved at klikke på ikonet kommer man til
siden:

2.3 Brugertest af VIVO-prototypen
I forbindelse med funktionalitets- og usabilitytesten blev der den 23. november 2016 afholdt Workshop på
DTU for projektpartnere. På workshoppen var der oplæg ved VIVO-eksperter Julia Trimmer, Director,
Faculty Data Sys & Analysis, Duke University og Brian Lowe, Ontocale SRL der gav en grundig introduktion til
VIVO. Efterfølgende blev der givet en beskrivelse af arbejdet med etablering af den danske VIVOprototype ved Franck Falcoz, Vox Novitas og slutteligt gav Mogens Sandfær en demonstration af
prototypen. Som opfølgning på denne workshop blev der i uge 7 afholdt et webinar hvor prototypen endnu
engang blev vist og gennemgået som optakt til den efterfølgende funktionalitets- og usabilitytest.
Formålet med testen var at vurdere funktionalitet og brugervenlighed af VIVO prototypen
http://toolchain2v3.vivo.dtic.dk/vivo/ med det overordnede spørgsmål; ”Er VIVO en attraktiv måde at lave
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en Pure portal på?”. Besvarelserne skulle endvidere sikre konstruktivt input til det videre arbejde med VIVO
platformen i DEFF projektet ROI-AV hvor der fortsat arbejdes med VIVO, dog med data fra Web of Science i
stedet for Pure. Eftersom integration af VIVO og Pure endnu ikke er udbredt, samtidig med at udbredelsen
af Pure er stigende på verdensplan, er testinput derudover af stor interesse for det øvrige VIVO community.
VIVO z-prototypen præsenteres på den årlige VIVO konference i august 2017 http://vivoconference.org/
Datagrundlaget for VIVO prototypen er data fra DTU’s Pure installation; Orbit http://orbit.dtu.dk/en/.
Følgende data er udtrukket fra Pure og vises i VIVO portalen:
• Forskere, interne og eksterne
• Publikationer; tidsskriftsartikler og konferenceartikler
• Forskningsenheder; interne og eksterne
• Konferencer; enkeltkonferencer og konferenceserier
Grundlæggende kan VIVO prototypen ses som et bud på et alternativ til DTU’s nuværende Pure portal Orbit
– en alternativ portal, baseret på Linked Open Data og Open Source software. Der blev derfor testet på
basis af data trukket fra DTU’s Pure og ikke lokale data, men da de danske Pure installationer er meget ens
var alle testinstitutioner bekendt med den tilgængelige type metadata.
I uge 5 blev der udsendt spørgeskema (bilag 2.1) med fokus på usability-testning og user experience. Der
blev spurgt til;
1.
2.
3.
4.
5.

Brugergrænsefladen
Navigation
Browsing
Søgning
Hovedkategorierne for publikationsdata
a. Forskere
b. Publikationer
c. Forskningsenheder
d. Konferencer
6. Visualiseringsfunktionalitet
7. Downloadmuligheder
8. Terminologi

Besvarelser fra testen vises i bilag 2.2, men i det følgende listes et udpluk af betragtninger og
feedback på hvilke elementer, der med fordel kan optimeres i forhold til brugeroplevelsen;
•
•
•
•
•
•

Optimeret visningsfunktionalitet
Forslag til øget brugeroplevelse ift. navigation
Forslag til udbygget sorterings- og filtreringsfunktionalitet
Forslag til berigelse med flere metadata på forsker- og publikationsniveau
Ønske om flere metrikker på personniveau
Input til hvilke data der med fordel kan downloades/trækkes ud

Overordnet var der tilfredshed med linkstrukturen som jo er kernen i portalen, og med tilpasning på
baggrund af de konstruktive input og kommentarer fra testen, vil VIVO kunne være et interessant alternativ
til en nuværende Pure portalvisning. Overordnet set er det en udfordring for prototypen at metadata for
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eksterne personer og organisationer er relativt ustrukturerede. Der er således i en del tilfælde flere
forskellige navnevarianter for samme person og/eller organisation. Dette er en konsekvens af, at Pure
systemet primært benyttes som et system der afspejler den lokale forskning. Input og forslag inddrages i
det nuværende arbejde i DEFF projekt ROI-AV, hvor der bygges en VIVO platform med Web of Science data,
i et forsøg på at skabe en portal med højere datakvalitet på metadata for eksterne personer og
organisationer.
Der er i besvarelserne en smule usikkerhed ift. visualiseringsdelen hvilket kunne indikere, at
der er behov for yderligere kompetencer på dette område, med fokus på at skabe visualiseringer,
og kunne forstå og formidle dem. Dette aspekt er der også fokus på i det nuværende DEFF projekt
ROI-AV hvor dataanalyse og –visualisering er et selvstændigt spor i projektet med fokus på bred
kompetenceudvikling på området for medarbejdere ved DFFU bibliotekerne.
I forbindelse med DEFF konferencen 2017 blev VIVO2Pure prototypen præsenteret. Projekterfaringer samt
evaluering var i fokus.
http://www.deff.dk/fileadmin/user_upload/DEFF/dokumenter/nyheder_doks/DEFF_projektet_LinkedOpen
Social.pptx__Skrivebeskyttet_.pdf

2.4 Fremtidsperspektiver for VIVO og Linked Open Data i Danmark
Prototypen har med succes demonstreret, hvorledes hovedparten af en dansk Pure-installations data
kunne udtrækkes og konverteres til Linked Open Data i overensstemmelse med en de-facto standard
ontologi. Dette er perspektivrigt for Pure-installationer, der ønsker at undgå en vendor-lockin hos Elsevier
og gerne vil åbne egne data op for omverdenen og sætte eget præg på fremvisningen af disse i en portal el.
under egen kontrol.
Prototypen håndterer hovedparten af DTU’s Pure data, men har sprunget over en række datatyper, der
ikke forekommer i samme store antal som f.eks. tidsskriftartikler men til gengæld er vanskelige at
konvertere grundet dårlige datastruktur og løsere registreringspraksis. Det vurderes, at en konvertering af
disse yderligere datatyper ville kræve en konsulentindsats af samme størrelse som den allerede udførte (ca.
200 – 250.000 kr.) og en registreringskyndig personaleindsats i størrelsesordenen ¼ - ½ årsværk.
Prototypen demonstrerer endvidere hvorledes de konverterede data kan udstilles i en VIVO portal med
institutionel branding en række interessante visualiseringer, der udnytter investeringen i konvertering til
standardiseret Linked Open Data. Samlet set er der taget et stort første skridt i retning at kunne udnytte
Pure-data i andre systemer end Elseviers egne. De oparbejdede erfaringer og software vil kunne udnyttes af
alle danske Pure-installationer.
Prototypen har endvidere vist, at det er ganske vanskeligt at trække alle nødvendige data ud af Pure, og
ligeledes vanskeligt at konvertere disse til Linked Open Data med de tilhørende krav om entydige
identifikatorer og præcise links mellem entiteter. Endvidere gælder det, at det registreringsparadigme, der
styrer dataproduktionen i danske Pure-systemer, kun lever op til nogle af de kvalitetskrav, der er naturlige i
en Linked Open Data/VIVO sammenhæng.
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Denne begrænsning gælder på tilsvarende vis, når man ser på aggregeringer af Pure-data, som den Danske
Forskningsdatabase, der dog ville have meget at vinde ved at kunne tilbyde analyser og visualiseringer som
de demonstrerede.

2.5 Succeskriterie/leverance F
•

•

Der etableres to danske VIVO prototyper baseret på Pure – baseret på to forskellige
integrationsstrategier men begge med Altmetrics integration - i fuld pilotdrift og med brugeradgang
for alle, i og udenfor projektet
Vurdering: Prototypen kan anvendes til systematisk funktionstest af deltagerne og som grundlag for
gennemførelse af usability test.

Opfyldt
•
•
•

To prototyper konstrueret som planlagt. Den ene dog med så ringe datakvalitet, at den hurtigt blev
opgivet (jf. ovenfor) Den anden med godt resultat og tilgængelig for alle på http://vivo.dtic.dk
Prototyperne blev integreret med såvel Altmetrics som Web of Science (jf. ovenfor)
Denne prototype blev testet systematisk af projektpartnerne (jf. afrapportering ovenfor)

2.6 Succeskriterie/leverance G
•
•

Der gennemføres tekniske såvel som funktionelle tests af VIVO portalen og udfordringer,
muligheder og omkostninger vurderes.
Vurdering: Projektdeltagere tester VIVO portalen og vurderer udfordringer og omkostninger i
forhold værdien af de nye faciliteter til eksponering og networking.

Opfyldt
•

Test er gennemført og afrapporteret i denne rapport (jf. ovenfor)
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Spor 3: Linked Open Data til biblioteksinformation og autoritetsfiler
Spor 3 havde sit afsæt i muligheder og udfordringer ved at identificere og anvende allerede publicerede
autoritetsfiler til at udvikle løsninger og metoder, der forbedrer forskningsbibliotekernes katalogisering og
slutbrugerservices – og oparbejder kompetencer i anvendelsen af autoriteter og linked data generelt.

Oversigt over leverancer
#
1

Hovedtema
Begge

Underemne
Formidling

2

Katalogisering

3

Katalogisering

Metoder,
værktøjer
Metoder, kilder

4

Katalogisering

Metoder, praksis

5

Katalogisering

Funktionalitet

6
7

Katalogisering
Katalogisering

Formatafklaring
Formidling

8

Serviceforbedring

Behovsafklaring

9

Serviceforbedring
Serviceforbedring

Usability test

Begge

Formidling

10

11

LOD-baseret
service

Leverance
Leveret?
Wiki/hjemmeside med projektforløb, Ja – se s. 33
kortlægning, resultater
Vurdering og valg af værktøj
Ja – beskrivelse
s. 35
Praktisk test af kilder til person- og
Ja – beskrivelse
stedsautoriteter
s. 36
Metode til anvendelse af eksterne
Delvis – se
autoriteter indgår i de deltagende
beskrivelse s. 36
bibliotekers katalogiseringsarbejde
og 37
En række testposter er linket til
eksterne autoriteter.
Konkret funktionalitet, der
Nej – forunderstøtter brugen af eksterne
klaring s. 33
autoriteter i digitale repositorier er
implementeret.
http-URI-referencer i danMARC2
Beskrivelse s. 37
Præsentation af stednavneJa – se s. 37 og
problematik for HISKIS
s. 36
Deltagelse i BIR-arbejde om
autoritetsdata
funktionalitet, der bruger links til
Ja – se s. 38
eksterne autoriteter til at give
adgang til supplerende information
Brugertestet af funktionalitet
Nej – se s. 42
funktionalitet, der giver adgang til
supplerende LOD-information er
indarbejdet i de deltagende
bibliotekers søgetjenester
Afsluttende workshop for FFUbiblioteker
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s. 40
Anden
formidling –
beskrevet s. 33
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Overordnet forløb:
Arbejdet i spor 3 indledtes med en kortlægning af internationale erfaringer med bibliotekers brug af Linked
Open Data (LOD). Formålet med denne aktivitet var dels at finde relevante LOD-kilder og vokabularer, dels
at undersøge sammenlignelige projekter, der kunne tjene som inspiration og/eller byggeklodser for sporets
egne leverancer. Resultatet af denne kortlægning samledes i en hjemmeside 1, der derudover blev benyttet
til løbende dokumentation af sporets aktiviteter. I løbet af projektets forløb er antal kilder og projekter
vokset betydeligt, og oversigten er derfor ikke udtømmende. Når det vurderes hensigtsmæssigt, henvises til
andre oversigter, der løbende opdateres med bidrag fra det voksende LODLAM-community. LODLAM –
Linked Open Data for Libraries, Archives, and Museums – viste sig netop gennem kortlægningen at være
den korrekte kontekst for dette arbejde. En række tidligere og igangværende projekter viste, at en
væsentlig gevinst med brug af LOD i biblioteker vil være interaktion med, og udnyttelse af, data fra uden for
sektoren. Mellem biblioteker har brug af fælles autoritetsfiler og genbrug af hinandens data været almen
praksis i årtier, men denne hviler på en data-infrastruktur og et dataformat, der for en stor del er
begrænset til bibliotekssektoren. Et væsentligt løfte i benyttelse af LOD er, at kunne trække på ressourcer,
der beskriver de samme entiteter, men uden for den snævre sektor. Andre kulturarvsinstitutioner er
oplagte at inddrage i denne sammenhæng – selv om LOD selvsagt også benyttes og kan udnyttes fra en
række andre områder.
Parallelt med denne kortlægning blev der i juni 2015 afholdt et indledende møde på Statsbiblioteket i
Aarhus. Formålet var at introducere LOD for en større medarbejderkreds, udveksle erfaringer og interesser,
samt at indcirkle hvilke områder, der konkret kunne udvikles i projektsporet, og som ville blive genstand for
metodeudvikling. Statsbibliotekets koncept bestod i benyttelse af LOD til deres kommende digitale
repositorium, specifikt til registrering, vedligehold og udnyttelse af person- og rettighedsdata indsamlet i
forbindelse med digitalisering af lydoptagelser, der skulle kunne formidles som Public Domain. Det
Kongelige Bibliotek beskrev et koncept om identificering af autoritetsdata knyttet til katalog-relevante
entiteter (personer, emner, tidsperioder, steder) og udnyttelse af disse dels i katalog-arbejdet, dels i
formidlingsarbejde som grundlag for en beriget brugeroplevelse. På en workshop for de deltagende
biblioteker, afholdt ved Det Kongelige Bibliotek i november 2015, blev disse koncepter uddybet og
operationaliseret. På denne workshop deltog også Christina Harlow, der på det tidspunkt var ansat som
metadataist ved Cornell University, med et oplæg 2 om metoder, værktøjer og teknikker til datahåndtering,
rekonciliering med eksterne autoritetsdata og LOD-publicering.
Senere i projektet (juni 2016) valgte Statsbiblioteket at trække sig fra spor 3, og projektet har som følge af
dette ikke kunnet levere en konkret implementeret funktionalitet, der understøtter brugen af eksterne
autoriteter i digitale repositorier. Syddansk Universitetsbibliotek, som ikke havde defineret en selvstændig
leverance til projektet, valgte at trække sig på samme tidpunkt. Den fjerde oprindelige aktør i sporet,
Aalborg Universitetsbibliotek, havde fra starten gjort opmærksom på, at de ikke ville være aktive i sporet,
og dermed stod Det Kongelige Bibliotek tilbage som den tilbageværende deltager. I lys af denne vigende
interesse blev der besluttet ikke at afholde en afsluttende workshop, og i stedet formidle projektets
samlede output på DEFF-konferencen i maj 2017. Derudover har projektsporet været præsenteret på

Siden indeholder både statiske sider og løbende blog-indlæg om sporets aktiviteter:
http://los3blog.kb.dk/index.php/kilder-og-vokabularer/
2 Materialer fra Harlows oplæg kan ses her: https://github.com/cmh2166/dataMunging
1
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DFFU-seminaret "Who’s Who – temadag om autoriteter" 3, i en artikel i DF-revy December 2015 4, på HISKISseminar om koordinater og kulturhistorie i 2016 5, og på en ekstern blog 6 - ud over sporets egen side.
Projektarbejdet i sporet har strakt sig over meget lang tid, og en del forudsætninger har ændret sig
undervejs – ikke kun på det organisatoriske plan. Med beslutningen om, at Danmark indfører RDAkatalogisering fra 2018 er arbejdet mod oprettelsen af et nationalt autoritetsdatarepositorium indledt.
Erfaringer fra arbejdet i spor 3 har, som foreskrevet i projektets kommunikationsplan, været med til at
informere dette arbejde, men resultatet har også betydet, at den konkrete implementering af metoderne i
praksis afventer den forestående udvikling af en national infrastruktur for autoritetsdata.

Leverance 1: Katalogiseringstema
På baggrund af kortlægningen og de foreliggende data i Det Kongelige Biblioteks registreringer valgte
projektet at fokusere på to datatyper som emne for autoritetsdata: Personer og Steder. Der blev vurderet,
at den tilgængelige datamodel for personentiteter var veludviklet og håndterlig, og samtidig en, der kunne
udnyttes flere forskellige steder i katalogen (fx som hhv. ophavs- og emne-entiteter) og på tværs af
systemer (fx både i bogkatalogen og i digitale repositorier, arkiver, m.v.). Stedsentiteter blev betragtet som
en mindre velprøvet øvelse. Det var derfor et led i metodeudviklingen at afsøge, hvilke særlige
problematikker, der gjorde sig gældende på dette område. Samtidig blev værdien af tværgående udnyttelse
af entydige geografiske entiteter vurderet som høj – både for at sikre den interne datakonsistens i
registreringer i forskellige systemer, og i arbejdet med at udvikle alternative søgeadgange, så data fx kunne
forberedes til at fremstilles i en kort-grænseflade.

Personer
To relevante kilder blev besluttet anvendt til autoritetesdata for personentiteter: VIAF og ORCID.
VIAF (Virtual International Authority Files), er en velkendt ressource i bibliotekers autoritetsarbejde, idet
den er dannet af autoritets- og bibliografiske data fra en lang række nationalbiblioteker og
nationalbibliografier, herunder den danske.
Til projektarbejdet med personautoriteter i det Det Kongelige Biblioteks katalog benyttes udover VIAF også
ORCID, for så vidt disse var registreret i Københavns Universitets forskningpublicerings-database CURIS.
Samtidig blev poster fra CURIS høstet til bibliotekets discovery-system REX, hvorved der er to kilder for
ORCID-registreringer i REX – poster fra bibliotekskatalogen beriget gennem ORCID-autoritetsposter, og
poster fra CURIS 7. Dertil kommer, at leverandøren af den artikeldatabase, Primo Central, der indgår i REX,
også er i gang med at udstyre artikelposter med ORCIDs.
Det videre arbejde med personautoriteter i katalogen bestod i følgende faser:
1. entydig identifikation af personer med en URI
2. oprettelse af lokale autoritetsdataposter med personnavn(e) og URI.
3. Benyttelse af lokale autoritetsdataposter i bibliografise registreringer

Se program: https://dfdf.dk/event/whos-who-er-du-sikker/
Se https://issuu.com/revy/docs/revy_4_2015
5 Se program og slides her: http://hiskis2.dk/?page_id=488
6 https://christianlauersen.net/2015/04/26/linked-open-data-in-libraries/
7 Efterfølgende er høst fra PURE-instanser til REX udvidet med RUCs og Kulturministeriets
forskningsregistreringer.
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Det første punkt blev håndteret forskelligt for ORCID og VIAF. Navne og URI’er (ORCID-ids) blev ganske
enkelt trukket ud af CURIS og brugt som test-population. For VIAF benyttedes i stedet en liste over navne
fra bibliotekets håndskriftsbase, og en særlig opgave var så rekoncilieringen: at matche disse med VIAF-ID.
Der blev drøftet, om bibliotekets selv skulle udvikle et værktøj til denne operation – fx i stil med det, som
det luxembourgske nationalbibliotek gjorde for at finde matches mellem deres katalog og det nationale
forfatterleksikon 8. Imidlertid blev projektgruppen enig om først at afprøve de eksisterende værktøjer, som
Harlow havde gennemgået ved projektets workshop i november 2015, hhv. OpenRefine 9 og Catmandu 10.
Begge er beregnet til rensning, manipulation og rekonciliering af metadata – Catmandu er endog specifikt
udviklet til biblioteksdata. Det var dog i sidste ende usability-aspekter, der gjorde, at projektgruppen valgte
at arbejde videre med OpenRefine, som har en mere intuitv grænseflade og fremtræder som et regneark blot med mere avancerede og specialiserede funktioner. OpenRefine tilbyder oversigtlige måder til
datanormalisering og mulighed for at arbejde med afgrænse datasæt. Når det gælder rekonciliering –
match af lokale kildedata med eksterne autoritetsfiler – er det nemt at tilføje nye services, som returnerer
fundne resultater til regnearket. Den del af rekoncilieringsarbejdet, der ikke kunne løses automatisk kunne
dermed udføres af biblioteksansatte uden særlige IT-faglige kvalifikationer. OpenRefine vil her typisk
præsentere 2-3 kandidater til match, og en biblioteksansat vil ved afkrydsning kunne afgøre hvilken som er
den rigtige (eller tilføje et andet ID). I modsætning til denne brugergrænseflade er Catmandu et værktøj der
kræver at man arbejder i kommando-linjen, hvilket vil være en barriere for mange medarbejdere. Til
gengæld er det et mere specialiseret værktøj, endog med kapacitet til at håndtere data direkte i den
proprietære serialisering af formatet som benyttes af bibliotekssystemet Aleph, der bl.a. benyttes af Det
Kongelige Bibliotek. Med Catmandu vil man også kunne håndtere større datamængder, mens OpenRefine
fungerer bedst på data under ca. 25.000 linjer. Begge værktøjer er i stand til at levere datautput som RDF –
dette var dog ikke noget vi benyttede os af, da vi ikke havde mulighed for at håndtere RDF i det
efterfølgende lokale autoritetsdatasystem, og vi derfor udelukkende var interesseret i at finde URI’er
knyttet til personnavne.
I denne del af projektet blev ca. 6220 navne fra Det Kongelige Biblioteks håndskriftsbase lagt ind i
OpenRefine. Ca. 1200 af disse kunne automatisk matches med et VIAF-ID via OpenRefine 11 og blandt de
øvrige var der forslag for ca. 2000 navne. Disse blev gennemgået manuelt og ca. 1600 blev matchet. For de
resterende navne var der enten ingen registrering i VIAF, eller navneformen fra håndskriftsbasen var
utilstrækkelig til, at den pågældende kunne findes i VIAF. Der blev arbejdet videre med de 2800
identificerede personentiteter i bibliotekssystemet Aleph.
En udfordring i arbejde med personidentiteter var, at Det Kongelige Bibliotek kun i mindre omfang havde
benyttet autoritetsposter på dette område tidligere. Der blev lavet navneformsautoriteter på navnet der
skulle deles (mellem fornavn/efternavn) på en uregelret måde, og for navne der skulle transskriberes fra et
andet alfabet, men slet ikke som alment fænomen. Det var derfor intet automatisk opslag i
personautoritetsdatabasen i forbindelse med katalogisering. Denne situation vil være anderledes steder
som i højere grad har kvalitetssikret data på denne måde. Men konceptuelt er der under alle
Se http://igelu.org/wp-content/uploads/2013/09/14.21-Roxana-Popistasu-Linked-data.pps og
http://igelu.org/wp-content/uploads/2014/09/4.5-Presentation-IGeLU-2014-Linked-data.pdf
9 Se http://openrefine.org/
10 Se http://librecat.org/Catmandu/
11 Til denne test blev den rekoncilieringsservice beskrevet i dette indlæg benyttet:
http://iphylo.blogspot.dk/2013/04/reconciling-author-names-using-open.html
Senere er andre services kommet til, ikke mindst https://github.com/codeforkjeff/conciliator som også tilbyder
andre tjenester, og nok bør overvejes for en senere øvelse.
8
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omstændigheder en omstilling der skal til, fra at tale om autoritetsposter på navneformer til
autoritetsposter der identificerer en person. URI’en – enten den refererer til ORCID eller VIAF – er
identifikator for en person, ikke blot en måde at skrive (fx dele, alfabetisere eller transkribere) et navn på.
Denne forskel er en afgørende grund til at arbejdet med en automatiseret retrospektiv rekonciliering af
bibliografiske ophavs- og emnedata blev opgivet.
Formidling
Undervejs i arbejdet blev de afprøvede modeller og resultater formidlet 12 via sporets hjemmeside.
Erfaringer og overvejelser fra disse aktiviteter indgik, som fordret sporets kommunikationsplan i i det
forberedende arbejde til en strategi for et nationalt autoritetsdata. Tovholderen for spor 3 indgik i
Bibliografisk Råds arbejdsgruppe for en national strategi for autoritetsdata og var med til at udarbejde
datamodel for denne 13 ; dette arbejde bringes nu videre i BIRs RDA-arbejdsgruppe 14 for et
autoritetsdatarepositorium.
Disse autoritetsdata indgår nu som autoritetsposter i Det Kongelige Biblioteks registreringssystem og et
mindre antal bibliografiske testposter er oprettet eller opdateret til at trække på disse LOD-autoritetsdata.

Steder
Testcase for brug af LOD for stedsautoriteter var registreringen af fotografier i en af Det Kongelige
Biblioteks databaser. Denne del af projektarbejdet blev grebet an efter en anden model end for
personentiteter. Det Kongelige Bibliotek havde ikke brugt lokale autoritetsposter for stednavne, sådan som
de (i nogen grad) havde med person- og korporationsnavne. Fremfor at gentage den modellen fra personuri’er valgte projektet her at berige de bibliografiske poster direkte med eksterne autoritetsdata-filer,
fremfor først at danne en lokal autoritetsdatabase som mellemled. Som autoritetesfil til denne datatype er
GeoNames den internationalt mest udbredte – og også den mest anvendelige, da den bl.a. har indførsler på
en række forskellige sprog (modsat fx autoritetsdata fra Library of Congress). Undervejs i forløbet blev dog
også andre referencefiler afprøvet, da der var et dårligt match mellem det lokale dataset og GeoNames.
Geografiske data deler mange af de samme udfordringer som persondata når det gælder fastlæggelse af
identiteter – fx at den samme entitet har forskellige navne på forskellige sprog, historisk og at forskellige
entiteter kan have det samme navn. Men derudover har stedentiteter yderligere udfordringer når det
gælder afgrænsning af entitet (fx fra boenhed, over adresse, gadenavn, bydel til by, region, osv.) og
hvorvidt kildedata og referencedata er registreret i samme eller kompatibel skala.
Det første test-set bestod af 9732 poster på fotografier fra Danmark, for en stor del København. Data blev
eksporteret fra biblioteksystemet og søgt rekoncilieret op mod GeoNames i OpenRefine 15. Resultatet var
pauvert, da kildedata var registreret på gade-niveau, mens GeoNames ikke pt. indeholder tilstrækkeligt
finmaskede referencer for Danmark. Under hundrede steder kunne automatisk identificeres på denne
måde. Denne situation kunne udbedres ved at finde måder til at supplere disse data til GeoNames, men
dette lå udenfor projektets scope. Som korrektionsøvelse blev metoden anvendt for et andet testset af
En serie af blog-indlæg fulgte forløbet: http://los3blog.kb.dk/index.php/2016/04/06/lod-og-ilsautoritetsposter/
13 Jf. bilag til indstillingen:
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/BIR/National_Strategi_for_Autoritetsda
ta_2016._Bilag_1-6.pdf
14 Se mere om organiseringen af dette arbejde her: http://slks.dk/om-slots-ogkulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/resource-description-and-access/
15 En rekoncilieringsservice mod GeoNames for OpenRefine er udviklet af Christina Harlow:
https://github.com/cmh2166/geonames-reconcile
12
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6982 fotografi-poster, der indeholdt stedsangivelser udenfor København – dette gav en langt højere matchprocent (6216 hele eller delvise hits; 89 %). Karakteristisk for denne del af samlingen var, at stederne her
dog registreret på by-niveau, så der kan ikke entydigt konkluderes at GeoNames-rekonciliering via
OpenRefine er anvendelig på gadeniveau uden for Danmark.
Det oprindelige datasæt med fotografier fra København blev i stedet testet op imod andre reference-filer,
først og fremmes OpenStreetMaps, hvis API kan levere et JSON-objekt på matches via OpenRefine. Denne
kørsel gav en noget højere match-procent (1530 automatiske hits; ca 15 % - resultatet ville formentligt
været højere ved forudgående datanormalisering). Den leverede URI-er på stedsnavne, samt geografiske
koordinater, der blev brugt til berigelse af en række testposter i bibliotekssystemet. Selv om dette var en
lovende løsning er det ikke noget der er gået i produktion, da stabiliteten af OpenStreetMap-referncerne er
uafklaret. Derudover blev en tilsvarende kørsel vurderet op i mod et særligt datasæt stillet til rådighed fra
Københavns Universistets Institut for Navneforskning, for at undersøge effekten af match mod historiske
navne, da dette ikke er noget OpenStreetMaps leverer. Dette datasæt er imidlertid ikke LOD – ikke engang
offentligt tilgængeligt – og denne underssøgelse falder derfor uden for dette projekts fokus. Resultaterne af
disse forskellige tests blev formidlet 16 undervejs på sporets hjemmeside og som allerede nævnt på et
seminar i Historisk-Kartografisk InformationsSystem (HISKIS) i september 2016 .
Samlet set viste projektets arbejde med stedsautoriteter, at den overordnede model og metode er
anvendelig. Direkte berigelse af lokale registreringer med URI’er, fundet via brug af OpenRefine services, er
en holdbar løsning, men der kræver en nærmere kalibrering af henholdsvis kildedata og referencedata.
Dels skal det korrekte niveau (skala) for registrering af de lokale kildedata fastlægges og normaliseres før
rekonciliering; dels skal referencefiler findes der både er stabile og detaljerede nok til at kunne levere det
ønskede niveau af links. Det er derfor mest realistisk, at denne tilgang benyttes i afgrænsede projekter hvor
man arbejder med et lokalt kildedatasæt ad gangen. Fordelen med berigelse med LOD-data vil være, at
man gradvis opbygger en større mængde links, der vil være gensidigt berigende.
Format
Det anvendte format for autoritetsdataposter er danMARC2 hjælpepostformat, og der blev benyttet delfelt
6 til angivelse af den unikke identifikator (hhv. VIAF- eller ORCID-uri). Der pågik sideløbende en diskussion 17
i Program for Cooperative Cataloging (PCC), om man i MARC21s tilsvarende delfelt 0 kunne udelade den
foranstillede angivelse ”(uri)” for at gøre linket umiddelbar resolverbart. URI’er i katalogformatet ville
dermed være tættere på at leve op til principperne for LOD. Med henvisning til dette initiativ tog projektet
kontakt til Bibliografisk Råd (BIR) for at få afklaret om en tilsvarende udeladelse kunne foretages i
danMARC2. Svaret fra BIR var, at praksis i danMARC2 burde følge den i MARC21. PCCs drøfteler blev ikke
afsluttet inden denne aktivitet havde fundet sin form, men hvis dette bliver PCCs konklusion bør den
samme praksis benyttes i danMARC2 delfelt 6.
Beslutning om at gå videre med at produktionsanvendelse af den afprøvede model i stor skala afventer
bl.a. den kommende nationale infrastruktur for autoritetsdata. Der vil åbenbart være fordele, hvis de
autoritetsreferencer, som Det Kongelige Bibliotek har identificeret gennem dette projekt, kan gøres
tilgængelige for anvendelse af et samlet biblioteksvæsen, samtidig som den kontinuerlige vedligeholdelse
og udvidelse af datasættet varetages af de deltagende institutioner i et brugsbaseret fællesskab

http://los3blog.kb.dk/index.php/2016/04/01/lokationsdata-forelobige-forsog/
Initiativet og dets udvikling kan følges her: https://www.loc.gov/aba/pcc/bibframe/TaskGroups/URITaskGroup.html
16
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Leverance 2: Serviceforbedringstema
Også sporets andet hovedtema – brug af eksterne autoriteter til serviceforbedring for informationssøgende
– blev indledt med en kortlægning af internationale eksempler og erfaringer. Resultater er samlet og
løbende suppleret på sporets hjemmeside 18. Fra projektgruppens side var der ønske om at arbejde videre
med datatyperne fra det første tema, så indsatsen kunne følges fra begyndelse til slut. Derved kunne
arbejdet med LOD-berigelse af kildedata yderligere motiveres af, at det bidrog til en gevinst i form af bedre
informationsservice. Et forslag, der blev vurderet, var at lave en kort- eller lokationsbaseret applikation, der
kunne benytte stedsemnedata til formidling af digitaliserede fotografier. Selv om arbejdet med
stedsautoriteter leverede gode metodiske resultater, var udbyttet i form af LOD-berigede registreringer
som nævnt begrænset. Projektgruppen besluttede derfor at fokusere på udnyttelse af personautoriteter.
Ønsket var at udvikle en service, der med udgangspunkt i personidentifikatorer i bibliotekets discoverysystem (REX) benyttede disse identifikatorer (VIAF og/eller ORCID) til at indhente relevante data fra
forskellige LOD-autoriteter og præsentere dem for brugeren i REX-grænsefladen.
En gruppe af medarbejdere fra Det Kongelige Bibliotek blev inddraget for at både institutionens
kulturarvsopgaver og universitetsbetjening blev tilgodeset i udarbejdelsen af en behovsanalyse. Dette
arbejde tillod opstilling af følgende krav til leverancen:
•

•
•

•

Servicen skulle ikke være knyttet til et bestemt discovery-system (REX benytter Primo fra ExLibris),
men være en generel web-service, hvis data og metoder ville kunne integreres i andre websøgeflader benyttet af FFU-bibliotekerne
For brugerne skulle informationen være et tilbud, der kunne vælges til i form af mere information
om personerne.
Servicen skulle kunne levere fetch og content negotiation med mindst én LOD-kilde, som senere
kunne udvides til flere.
o Som primær kilde benyttes Wikidata
o Andre kandidater ville være DBPedia, Getty autoritetsfiler, eller andre nationalbibliotekers
tilgængelige personbeskrivende data
o I tilfælde, hvor der af rettighedsmæssige grunde ikke kunne præsenteres data (fx Worldcat
Identities) skal der i stedet præsenteres ”smarte links”, dvs. at der kun gives links til
services, der rent faktisk har data om personen.
Et langsigtet ønske blev identificeret at kunne benytte denne service som motivator for publicering
af flere, mere specialiserede kilder som LOD, fx Dansk Bibliografisk Leksikon, Weilbachs
Kunstnerleksikon, etc.

Det videre arbejde med behovsanalysen viste, at det konkrete behov for services var divergerende alt efter
hvorvidt kilde-identifikator var en ORCID eller en VIAF-id. Da ORCIDs er oprettet af forskerne selv,
repræsenterer de, i hvert fald på nuværende tidlige tidspunkt, overvejende aktive forskere, og de relevante
data om disse personer er i det alt væsentlige tilgængelige på ORCID-platformen selv – enten direkte eller
via link til fx Research-ID. Personer identificeret med et VIAF-id, derimod, er personer, der typisk er
identificeret af andre (typisk nationalbibliografisk personale), de er i langt højere grad døde, og der er ikke
de samme etiske hensyn at tage i relation til indhentning af data om dem og præsentation af disse i en
discovery-sammenhæng. Dertil kommer, at modsat ORCID indeholder VIAF i sig selv ofte ikke information

18

http://los3blog.kb.dk/index.php/serviceforbedringstema/
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der er voldsomt interessant for slutbrugere. VIAF er derimod en god hub til at finde andre identifikatorer
(ISNI, LCNAF, Wikidata, der kan benyttes til at finde ekstensive data).
På denne baggrund blev der anlagt to forskellige strategier for hhv. fund af ORCID- og VIAF-kildedata i
discovery-systemet. Den ovennævnte web-service der indhenter LOD-data og præsenterer disse for
brugerne benyttes for poster med VIAF-identificerede personer. Poster i discovery-systemet der indeholder
ORCIDs, derimod, udstyres ganske enkelt med et link til personernes ORCID-sider, som indeholder
relevante oplysninger som øvrige publikationer, ansættelses- og uddannelsesforhold osv. i det omfang
forskeren selv har ønsket at dele det. At udvikle en service, der hentede disse data, og præsenterede på ny
i en løsning integreret i discovery-grænsefladen, forekommer unødigt dobbeltarbejde. Denne løsning er sat
i produktion og fungerer både i forhold til testposter fra bibliotekssystemposter, hvis ORCID-identifikatorer
kommer fra interne autoritetsposter, og i forhold til poster høstet fra diverse
forskningsregistreringsrepositorier, hvis registrering indeholder ORCID. Et eksempel ses her:

Linket dannes kun for de forfattere, der er registreret med et ORCID, og det fører så til forskerens profil:
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Anderledes med poster, hvis personer er identificeret ved et VIAF-id, og hvor data i første omgang hentes
fra Wikidata. Relevante data er her ikke præsenteret på en slutbrugervenlig måde. Derudover er der
identificeret behov for på sigt at indhente data fra yderligere kilder og formidle den samlede datahøst på
en struktureret, deduplikeret og brugervenlig måde. Udviklingen af denne service blev derfor fokuseret på
poster med VIAF-ID, dog på en sådan måde, at der er modelleret til håndtering af andre kilde-data, skulle
en use case for dette opstå.
Denne leverance er lavet som en web-service baseret på Linked Data Platforms (LDP) teknologi, og er
tilgængelig for brug af alle interesserede institutioner fra følgende repositorium:
https://github.com/Det-Kongelige-Bibliotek/linked_persons
Den grundlæggende model er som følger:
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En kort beskrivelse af servicen er tilgængelig i bilag 3-1.
Et eksempel på den leverede service – her for en post med en forfatter identificeret via VIAF, og data
hentet fra wikidata – tager sig ud på denne måde i REX:
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Funktionen mangler ved projektets afslutning at blive usability-testet. Da den leverede funktionalitet er en
webservice der vil skulle integreres i det enkelte biblioteks discovery-system, vil dets brugbarhed skulle
testes separat i den enkelte kontekst. For REX’ vedkommende blev usability-test af funktionen fravalgt på
projekttidspunktet, da man samtidig var ved at gennemgå et radikalt skifte af brugergrænseflade. Der
planlægges i stedet en samlet usability-test af en serie berigelser af poster i discovery-systemet. Udover
denne funktion for udvidet person-information vil det omfatte inklusionen af Altmetrics-data i aritkelposter
- se eksempel:
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Andre tjenester som vil indgå i den vurdering er bogforslag baseret på lignende klassifikation og en planlagt
berigelse af Library of Congress Subject Headings med LOD-baserede services. Som sådan vil denne
undersøgelse fokusere på de samlede brugererfaringer med katalogens "tillægstjenester" og således have
et bredere sigte end præcis dette projekt.
Indsatsen på dette område har produceret en funktionel applikation der prototypisk leverer en LODbaseret berigelse af informationsservice til slutbrugerne, samt en platform for yderligere udvidelse og
tilpasning af denne service med andre datatyper og autoritetskiler. Da funktionen samtidig anvender den
berigelse af katalogposter, som sporets andet tema udforskede, tilføjer det en ekstra motivation for dette
arbejde.
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Opsamling/konklusion
I spor 1 a har fokus være på sociale medier for forskere. Især Mendeley, Research Gate og Academia.edu er
slået igennem og anvendes af millioner af forskere som deler dokumenter m.m. Bibliotekerne har fået en
ny opgave som facilitatorer af de nye muligheder og udfordringer som sociale medier giver forskerne.
Der er arbejdet med følgende leverancer:
A) Der udarbejdes et toolkit baseret på Mendeley som kan anvendes af projektdeltagerne i den lokale
markedsføring af og undervisning i sociale medier.
B) Der gennemføres markedsføringstiltag af Mendeley eller andet socialt medie på 8 biblioteker
C) Der gennemføres undervisningsforløb i det valgte videnskabelige sociale medie på 8 biblioteker
D) Der gennemføres en brugerevaluering på 8 biblioteker
Det udarbejdede Toolkit indeholdt tekster fra mails sendt til kontaktpersoner på institutterne, adskillige
slides fra undervisning og præsentationer, samt billeder, poster-ideer, resultat fra
spørgeskemaundersøgelser og meget andet. Toolkit samt projektets officielle Sharepoint site blev i
projektforløbet anvendt til at videndele lokale erfaringer og udarbejdede undervisnings- og
kursusmaterialer, og agerede som inspirationskatalog for projektdeltagerne. I forbindelse med de lokale
kampagners tilbagemeldinger har man tilkendegivet, at Toolkit´et og videndelingen var både nyttigt og
brugbart.
Mere end halvdelen af de deltagende biblioteker har valgt at kigge på Mendeley og tilbyde undervisning i
dette værktøj (AUB, UCN, AUL/Statsbiblioteker, VIA og UC Sjælland), mens SDUB, CBS og KUB valgte helt
andre værktøjer eller forløb.
Generelt er ”kunderne” glade for den undervisning og support, som kommer fra deres biblioteker – især
AUB har afholdt adskillige forløb med masser af kursister, som alle har fået en grundig og udførlig
gennemgang af et værktøj som Mendeley – mens man på CBS valgte at drøfte begrebet Sociale Medier
med en mindre fokusgruppe af forskere, for at få en ide om, hvad skal bibliotekerne tilbyde af kurser og
support overfor netop VIP segmentet. De lokale forløb er således tilpasset lokale ønsker og behov.

I Spor 1 b har projektet evalueret om et datasæt fra Mendeley indeholdende alle de publikationer, som
forskere fra DTU har gemt i Mendeley kan processeres og indgå i indekset i et integreret søgesystem samt
evalueret, om der kan etableres relevansranking baseret på Mendeley data i DTUs søgesystem DTU Findit.
Projektet kan konkludere, at Data fra Mendeley kan processeres og indgå i et integreret søgesystem og at
relevans ranking kan implementeres på baggrund af antal forskere der har gemt et givent dokument i
Mendeley. Der er identificeret forskellige udfordringer blandt andet, at datasæt fra Mendeley er meget
små ift. det samlede indhold i det integrerede søgesystem, hvilket betyder at der i en evt. produktion bør
indgå et større datagrundlag.
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I spor 2 har VIVO-prototypen har med succes demonstreret, hvorledes hovedparten af en dansk Pureinstallations data kunne udtrækkes og konverteres til Linked Open Data i overensstemmelse med en defacto standard ontologi. Dette er perspektivrigt for Pure-installationer, der ønsker at undgå en vendorlockin hos Elsevier og gerne vil åbne egne data op for omverdenen og sætte eget præg på fremvisningen af
disse i en portal el. under egen kontrol.
Prototypen håndterer hovedparten af DTU’s Pure data, men har sprunget over en række datatyper, der
ikke forekommer i samme store antal som f.eks. tidsskriftartikler men til gengæld er vanskelige at
konvertere grundet dårlige datastruktur og løsere registreringspraksis. Det vurderes, at en konvertering af
disse yderligere datatyper ville kræve en konsulentindsats af samme størrelse som den allerede udførte (ca.
200 – 250.000 kr.) og en registreringskyndig personaleindsats i størrelsesordenen ¼ - ½ årsværk.
Prototypen demonstrerer endvidere hvorledes de konverterede data kan udstilles i en VIVO portal med
institutionel branding en række interessante visualiseringer, der udnytter investeringen i konvertering til
standardiseret Linked Open Data. Samlet set er der taget et stort første skridt i retning at kunne udnytte
Pure-data i andre systemer end Elseviers egne. De oparbejdede erfaringer og software vil kunne udnyttes af
alle danske Pure-installationer.
Prototypen har endvidere vist, at det er ganske vanskeligt at trække alle nødvendige data ud af Pure, og
ligeledes vanskeligt at konvertere disse til Linked Open Data med de tilhørende krav om entydige
identifikatorer og præcise links mellem entiteter. Endvidere gælder det, at det registreringsparadigme, der
styrer dataproduktionen i danske Pure-systemer, kun lever op til nogle af de kvalitetskrav, der er naturlige i
en Linked Open Data/VIVO sammenhæng.
Denne begrænsning gælder på tilsvarende vis, når man ser på aggregeringer af Pure-data, som den Danske
Forskningsdatabase, der dog ville have meget at vinde ved at kunne tilbyde analyser og visualiseringer som
de demonstrerede.

Spor 3 har undersøgt den praktiske anvendelse af Linked Open Data (LOD) for registreringsarbejde og
brugerservices i forskningsbiblioteker. Fra et teoretisk perspektiv har det længe stået klart, at den
semantiske rigdom, som LOD repræsenterer, burde være velegnet til at beskrive de entitetstyper, der
indgår i bibliotekernes bibliografiske beskrivelser. Projektet har da også kortlagt en række projekter og
applikationer, der på forskellige måder udnytter dette potentiale. Sporet har beskrevet metoder og
afprøvet værktøjer til at identificere entiteter som personer og steder, og beriget både autoritetsposter og
bibliografiske poster med disse links. Konklusionen er, at denne form for LOD-berigelse er en forholdsvis
enkel proces, som ikke kræver større kompetencer inden for IT-udvikling, at den kan udnyttes i dagens
systemer og formater, og at den har potentiale til at sikre datakonsistens og forbedret dataudnyttelse
internt og eksternt. Til gengæld har sporet afdækket behov for at kalibrere relationerne mellem de lokale
dataset og LOD-autoritetskilder, ligesom en automatiseret, retroaktiv berigelse af større mængder data er
mere kompliceret. Endelig påpegedes behovet for at sikre en bredere infrastruktur for opdaterede
autoritetsdata, og der bidrages til tiltag i denne retning, der bl.a. skal understøtte den kommende RDAkatalogiseringsstruktur.
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Med hensyn til udnyttelse af LOD til serviceforbedringer, kan projektet konkludere, at LOD-berigelse af
poster kan benyttes til at give brugerne mere relevant information om materialet og dets kontekst end
hvad der er hensigtsmæssigt for biblioteket selv at inkludere i den enkelte bibliografiske post. Dette er vist
ved at udvikle en web service, der udnytter LOD som datainfrastruktur, og som kan integreres i
forskningsbibliotekernes discovery-løsninger. Ved således at tilbydes en udvidet kontekst til elementer i
den bibliografiske beskrivelse forbedres brugerens mulighed til at vurdere materialets relevans for det
aktuelle informationsbehov. De databerigelser og links, der indføres via LOD indgår i en serie af services,
der hver på deres måde tilføjer beskrivelser af materialerne ud over hvad der fremgår i de traditionelle
katalogposter, og disse services betydning for brugeroplevelsen bør vurderes samlet. Således er den
samlede konklusion på sporets aktiviteter, at LOD kan yde et væsentligt bidrag både til bibliotekets interne
arbejdsprocesser og til at forbedre services over for brugerne, men også at LOD er et blandt flere
værktøjer. Udnyttelse af LOD fritager altså ikke bibliotekerne fra konkrete studier af brugeroplevelser og behov, og heller ikke fra grundlæggende krav til metadata-kvalitet og konsistens. Men som en datapraksis
der forholdsvis nemt kan forankres lokalt og udnytte fælles datainfrastruktur ikke kun inden for
bibliotekssektoren men på det bredere web, repræsenterer LOD en tilgængelig metode for forbedring af
forskningsbibliotekernes metadataservices.
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Bilag
Spor 1:
-

Bilag 1.1: Evaluering af kurser
Bilag 1.2: Evaluering af værktøjer

Spor 2:
-

Bilag 2.1: Spørgeskema (test af VIVO prototype med Pure data)
Bilag 2.2: Testsvar

Spor 3:
-

Bilag 3.1: Linked Persons
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