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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter  
 
 

Projekttitel Linked, Open & Social – FFU-biblioteket 
version 2.0 

Kontaktperson Gitte Bruun Jensen 

Indsatsområde Område 4: Informations- og videnspredning 
via sociale medier og mobile platforme og 
Område 2: Konsolidering af infrastrukturen i 
FFU-bibliotekerne . 

Kort beskrivelse af projektet Overordnet set arbejdes der i projektet med 
temaerne sociale medier, altmetrics, bibliotek 
2.0, linked open data og forbedring af FFU-
bibliotekernes udnyttelse af og viden om 
disse områder. Projektet består af fire 
hovedelementer: 
• Spor 1. Sociale medier for forskere og 
biblioteker 
• Spor 2. Linked Open Data og Altmetrics til 
forskningsformidling 
• Spor 3. Linked Open Data til 
biblioteksinformation og autoritetsfiler 
• Tværgående: Projektledelse, videndeling og 
formidling til interessenter 

Status i forhold til tidsplan 
- Hvornår er projektet startet op, og 

hvornår forventes det afsluttet?  
- Har projektet fulgt den godkendte 

tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
- Forventes det, at projektet fremover vil 

følge tidsplanen? 
- Andet 

Hvornår er projektet startet op, og hvornår 
forventes det afsluttet?  
 
Den indledende planlægning er startet op i 
april 2015 iht. ansøgningen. 
 
Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? 
Hvis nej, hvorfor? 
 
Ja.   
 
Forventes det, at projektet fremover vil følge 
tidsplanen? 
 
Ja. 
 

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til det 

godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Ingen afvigelser i forhold til det godkendte 
budget og ingen planlagte afvigelser. 

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 

sidste halve år? 
- Har der været afvigelser i forhold til de 

planlagte milepæle/leverancer? 

Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 
sidste halve år? 
 
Projektet har kun været i gang i 14 dage og 
derfor er der ikke gennemført milepæle 
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- Hvilke milepæle/leverancer forventes 
opnået det næste halve år?  

endnu. 
 
Har der været afvigelser i forhold til de 
planlagte milepæle/leverancer? 
 
Nej – se ovenstående. 
 
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået 
det næste halve år? 
 
Spor 1/tema a vedr. Mendeley: 
 
Der er udarbejdet et toolkit. 
Der er gennemført workshop for alle 
deltagere i juni 2015. 
 
Spor 1 tema b Integation og udnyttelse af 
Mendeley i et integreret søgesystem  
 
Der er gennemført en foranalyse. 
Der er importeret datasæt fra Mendeley 
Test og analyse er i gang. 
 
Spor 2/ VIVO 
Der er set på internationale erfaringer. 
Pure 4>5 installation og konvertering er 
gennemført. 
 
Spor 3 Linked Open Data til 
biblioteksinformation og autoritetsfiler:  
Spor a) Katalogiseringstema 
 
Kortlægning af international erfaring og 
autoritetsfiler er gennemført. 
 
Spor b) Serviceforbedringstema 
Kortlægning af international erfaring og 
autoritetsfiler er gennemført. 

Kort tekst til projektbanken  
- Status siden sidst og forventninger til det 

næste halve år? 

Den indledende planlægning er i gang på alle 
tre spor i projektet. Der vil i løbet af det 
næste halve år være afholdt en workshop for 
deltagerne i Mendeley sporet som 
udgangspunkt for en række undervisnings- og 
markedsføringskampagner på de deltagende 
institutioner. Derudover vil de indledende 
tiltag være taget ift. installation af VIVO 
prototype. I spor 3 er der i den kommende 
periode fokus på kortlægning af internationale 
erfaringer som grundlag for projektets videre 
forløb. 

Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev 
- Status siden sidst og hvad sker der det 

Overordnet set arbejdes der i projektet med 
temaerne sociale medier, altmetrics, bibliotek 
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næste halve år? 2.0, linked open data og forbedring af FFU-
bibliotekernes udnyttelse af og viden om 
disse områder. Projektet består af fire 
hovedelementer: 
• Spor 1. Sociale medier for forskere og 
biblioteker 
• Spor 2. Linked Open Data og Altmetrics til 
forskningsformidling 
• Spor 3. Linked Open Data til 
biblioteksinformation og autoritetsfiler 
• Tværgående: Projektledelse, videndeling og 
formidling til interessenter. 
 
I den kommende periode er fokus på 
afholdelse af workshop for deltagerne i 
Mendeley delen af projektet. Workshoppen 
fungerer som kick-off på en række lokale 
undervisnings- og markedsforløb. 
Sideløbende arbejdes der med de indledende 
analyser i forbindelse med anvendelse af 
Mendeley data i rankering i et integreret 
søgesystem. 
 
Derudover arbejdes der med de indledende 
øvelser ift. installation af VIVO. I Spor 3 
Linked, Open Data arbejdes der med 
kortlægning af internationale erfaringer som 
udgangspunkt for sporets videre forløb.  
 

 
 


