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1. Projektejer samt projektdeltagere 

Til og med juni 2018 Ellen V. Knudsen. Derefter Hanne Munch Kristiansen.  

Deltagere: Det Kgl. Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K.  

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

2. Projekttitel og journalnummer 

Titel: Tilskud til Opgradering af 43 tidsskrifter til OJS version 3.1 

Journalnummer: DEFF.2017-0006 

Projektet omhandler Fusionen af serverene ”Tidsskrift.dk” og ”ojs.statsbiblioteket.dk” til 

en samlet tjeneste med url’en ”tidsskrift.dk” og efter følgende opgradering til version 3.x 

af OJS softwaren.  

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

3. Hvordan hjalp projektet med at opfylde mindst et af DEFF's strategiske målsætnin-

ger? 

Projektet understøtter flere af DEFF strategiske mål frem til 2019: 

- 1: DEFF vil understøtte en bæredygtig og åben adgang til forskning og viden: 

Alle tidsskrifterne er Open Access (OA). En del tidsskrifter har embargo perioder og bru-

ger abonnement, men alle tidsskrifter skal i sidste ende give OA adgang. Løsningen er 

økonomisk levedygtig og alle har adgang til OA materialet. Tjenesten henvender sig ikke 

alene til universitets verdenen.  

- 3: DEFF vil arbejde for at styrke formidling og deling af forskningsresultater: 

Tjenesten tilgængeligt gør artikler og dermed forskningsresultater OA.  

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

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

af færdigheder eller ved at udvikle bedre eller mere effektive værktøjer/systemer? 

- I øjeblikket udgives 140 tidsskrifter og 130.000+ artikler. Til og med august 2018 var 

der over 2 mio. downloads og visninger af materiale fra serveren.  

- Tidsskrift.dk bidrager til formidling af viden ved at tilgængeliggøre dansk forskning on-

line. Tidsskrifterne der udgives på serveren består af flere grupper. En gruppe består 

af tidsskrifter, der har udgivet materiale i gennem flere år og nu udkommer på platfor-

men. En gruppe består af nye videnskabelige tidsskrifter. Endelig består en gruppe af 

tidsskrifterne af retro-digitaliserede tidsskrifter, hvor brugerne kan få adgang til mate-

riale helt tilbage til 1800 tallet.  
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- Arbejdet med tjenesten og designet af hjemmesiden har opbygget en stor kompe-

tence i at bruge den pågældende software og viden om hvordan redaktioner kan vej-

ledes i forbindelse med online publicering. Den viden og erfaring deles med andre lig-

nende tjenester i Danmark og internationalt. Internationalt har vi gode kontakter og 

samarbejdsrelationer i Sverige, Norge, Finland, Holland og Schweitz.  

- Erfaringerne fra tjenesten bruges til at udvikle open source softwaren internationalt så 

softwaren bag tjenesten hele tiden udvikles og publiceringstjenester løbende optime-

res. Det sker i tæt samarbejde med Public Knowledge Project (PKP) der er baseret i 

Canada.  

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

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

- Projektet har givet erfaringer i at drive en Open Journal Systems Server som tids-

skrift.dk. Disse erfaringer deles med de andre danske OJS servere. Samtidigt stiller 

tjenesten artikler til rådighed, der kan bruges af de andre biblioteker.  

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

6. Har projektet overholdt tidsplanen? Specificér 

- Ifølge projektplanen skulle de to servere fusioneres sommeren 2017 og opgraderes i 

sommeren 2018. De to sommerperioder blev valgt, da der erfaringsmæssigt er 

mindst aktivitet på serveren i denne periode.  

- Begge deadlines blev holdt. 3/7 2017 blev serverne fusioneret og 3/7 2018 blev den 

samlede server opdateret. Selve projektperioden afsluttedes ifølge bevillingen 30/6 

2018, men da den 30/6 var en lørdag valgte projektgruppen at udskyde opgraderin-

gen med et par dage. 

- Der har været afholdt en række kurser. I maj og juni afholdtes der fem kurser, hvor 

flere redaktioner deltog samtidigt. To i København og tre i Aarhus. Der afholdes yder-

ligere tre kurser i oktober og tidligt i november. Et i København og to i Aarhus. De tre 

kurser i efteråret falder uden for tidsplanen, men da flere redaktioner ikke kunne del-

tage før sommerferien opstod der et behov for ekstra kurser. I alt forventes det at 75-

80 redaktioner deltog og deltager i kurserne. Ud over disse kurser har der været af-

holdt fire til fem kurser hvor kun en redaktion har deltaget per kursus. 

- Sideløbende med kurserne har vi løbende svaret på spørgsmål om den nye version 

af softwaren. Spørgsmål er blevet stillet af redaktioner, forfattere, læsere, biblioteker 

og andre brugere.  

- Alle 43 tidsskrifter udgives stadigt på serveren. 

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

7. Har projektet overholdt budgetterne? Specificér 

I peroden er der brugt 606.540,00 i forhold til de aktiviteter ansøgningen dækker. Alene i 

timeløn til de praktiske aktiviteter. Dertil kommer udgifter til drift f IT systemer og over-

head.  

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

 


