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Besøg på IHKs partnerinstitutioner Nottingham Trent University og Sheffield Hallam 
University.  
Overordnede formål for biblioteksbesøg i England var at undersøge med særlig fokus på 
samarbejde med små og mellemstore virksomheder, biblioteket som læringscenter og  
e-bøger set fra en materialevalgssynsvinkel i forhold til KTBs strategi. 
Besøget tjente sekundært formål som udveksling og inspiration om biblioteksdrift generelt.  
 
Biblioteksbesøget blev gennemført d. 8.-10. august 2012.  
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Nottingham Trent University 
Her mødte vi Ian Rogers for samtale om biblioteksservice.  
 
Også her er informationskompetence en stor del af bibliotekets strategi og identitet.  
Online tutorials som support for de mest grundlæggende funktioner.   
Undervisningsplan bygger på The SCONUL Seven pillars of Information Literacy, hvis 
anvendelse synes udbredt i England. 
Undervisningen tilbydes gennem samarbejdet med undervisere, som vi kender det fra KTBs 
egen undervisning. Vejledning i copyright og referenceskrivning. 
Der er interesse fra undervisningernes side om kursus for undervisere, men det er ikke 
lykkedes at gennemføre p.g.a. store forskelle. 
Biblioteket er ved at påbegynde åbent undervisningstilbud i brug af laptop, som udlånes af 
bibliotek og universitet, og Officepakken. 
 
Information literacy: 
In support of the University's Institutional Learning and Teaching Enhancement Strategy 2006-2010, 
LLR aims to enhance student learning and encourage a critical, analytical and evaluative approach to 
information resources. 
The Information Skills Training Rooms at Boots and Clifton libraries allow demonstrations to be 
performed directly on to the screens in front of the audience, as well as allowing actual hands-on 
activity by the participants themselves. The Boots Library training room contains 28 PCs and will seat 
up to 56 people. 
 
Universitet tilbyder kurser i businessplan for entreprenører og små virksomheder. 
Deltagerne er delvist tidligere studerende. Forløbet varer 3-4 måneder og kursisterne 
immatrikuleres som ordinære studerende. Herved kan de betragtes som studerende og 
falder indenfor den kategori af brugere, der må benytte bibliotekets e-ressourcer på samme 
vilkår som øvrige studerende. 
Biblioteket giver et par timers undervisning i brug af databaser.  
 
 
The University of Nottingham Innovation Park 
The University of Nottingham Innovation Park offers exceptional office space and facilities in 
architecturally impressive, environmentally sensitive surroundings.  
UNIP is much more than just a space for business, it is a uniquely creative environment 
where business and research can work together, sharing knowledge and ideas and sparking 
innovation.  
UNIP offers excellent scope for collaboration with some of the world’s leading academics 
and graduates. The achievements of these academics have helped Nottingham become one 
of only six designated Science Cities in the country. Virtual tour. 
 
Kilde: The University of Nottingham Innovation Parks hjemmeside 
http://www.nottingham.ac.uk/unip/home.aspx 
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Således tilbyder Innovationsparken sine faciliteter. Her kan virksomheder leje sig ind i 
kortere eller længere tid. Et år ad gangen er ikke usædvanligt. Man får et lille skilt på døren 
med firmanavn. Innovationsparken er selvejet, selvfinansieret og løsrevet fra universitetet. 
Her arbejder Sue Roadley, Administration Manager, der tager os med rundt i huset. 
Receptionen er under ombygning.  
Månedligt tilbyder huset netværksmøde for både lejere og andre interesserede. Det kan 
indledes af ½ times oplæg over et mere generelt tema som universitet har ekspertise til at 
afholde. Netværksmøderne anses for at være vigtige for hele tiden at tiltrække og skabe 
samarbejde med universitet. 
 
Også flere arrangementer af mere ceremoniel art afholdes på ”broen”. 
 
 
Adsetts Centre at Sheffield Hallam University 
Vi mødte Elsa Hayes, Information Ressource Manager, og Maurice Teasdale, Advisory and 
Operations Manager. 
Udefra anes det ikke hvilken storslået ombygning, der foregår i den 7-etager store 
biblioteksbygning. Se omfattende billedgalleri. 
 
Mr. Teasdale er del af universitets Learning Center Support Group. Adsetts Centre 
læringscenter anses for at være universitets hjerte og vil bidrage signifikant til studerendes 
enestående oplevelse. Konceptet for bibliotekets læringsmiljø anvendes i universitets faglige 
miljøer.  
Biblioteket er fra 1996 og bygger på en uddannelsesfilosofi, som anerkender studerendes 
øgede succes gennem aktivt engagement. Konceptet har vist sig holdbart og succesfuldt. 
Efter 12 års massiv benyttelse var biblioteket nedslidt og med stigende antal brugere 
nødvendigt at revurdere behov for og support af både studiepladser og 
informationsressourcer.  
Som nyt udgangspunkt gennemførte biblioteket ny forskning af hvordan studerende i dag 
bruger læringsmiljøerne, og hvordan de kan opnå fremtidig foretrukne læringsstil. Arkitekter 
supplerede med forslag til hvordan indgangsetagen (level 4) kunne omdannes til flere 
studiepladser. Forslaget fremlagt i 2009 var præget af brugersynsvinkel, teknisk realiserbart 
og kreativt design.  

http://www.shu.ac.uk/services/sls/learning/�
http://www.shu.ac.uk/services/sls/learning/gallery.html�


Af forslaget fremgik det at back-office opgaver skulle flyttes ud af bibliotekets centrum og til 
biblioteksafdelingen Collegiate learning centre. Ombygningen beløber sig til mange millioner 
pund og viser den store strategiske satsning af biblioteket som det centrale læringscenter. 
Kilde: Sheffield Hallam University. Student and Learning Service. Refurbisment and 
development of learning centre spaces 
 
Ombygningen gennemføres i 5 faser, og uden lukning af biblioteksservice. Det vil sige, at der 
flyttes rigtig mange bøger og skriveborde rundt, og personalet sidder i midlertidige 
kontorlandskaber.  
Studiepladser kan være uformelle steder som café, pc-lokale, aflukkede grupperum, delvis 
bookingssystem, student union (som vores DSR), cafébar (drives af universitet) og 
læringscentre. 
 
Ombygningen påbegyndtes i 2010 af indgangsetagen. Der er skabt 100 nye læringsmiljøer, 
der understøtter præsentationsudstyr, gruppearbejdspladser og individuelle pladser og IT-
adgang. Sorteringsanlæg og ny servicedesk. Nyt design og farver for skiltning og oplysning 
både digitalt og fysisk, ny belysning, gulvtæpper og udsmykning. En ”halvø” i træ rejst i 
midten af biblioteket, hvor loftet udgør gulvareal på etagen ovenover. Rummet er 
fuldstændigt lydisoleret, dog åbent i begge sider, bygget i træ med siddepladser og 
udstillingsmontre. 
 
4 kraftige farver understøtter info og er gennemgående. 
Der skabes rum omkring studiepladser i de åbne rum. Et af forskningsresultaterne er at 
brugerne foretrækker, at der er en form for rumopbygning omkring studiepladsen, ikke 
nødvendigvis aflukket. 
Studiepladser er trukket væk fra midt a.f.t. støjcirkulation. 
Bordene er klargjort til egen laptop og der er pc’ere med særlige programmer installeret, 
som delvis kan bookes. 
 
2011 blev 2. og 3. etage nyindrettet med ny belysning, maling af vægge i lyse farver og hvidt 
loft. Nye møbler og uformelle zoner introduceres på hver etage. Zoner med forskellige 
studiepladser og læringsrum med formål at introducere valg i læringsstile. 
Midt i stillezone er et lydisoleret lokale mere, åbent i begge ender og når ikke loftet. Her må 
der støjes. Det er en imponerende konstruktion og et modigt valg. 
I et af de større silent-zoner på 4. etage var der 4 særlige pladser. Enkeltpladserne er de 
første, der tages af studerende. Måske populariteten skyldes omkransning af matteret glas i 
hovedhøjde, der giver følelse af diskretion.  
 
 



 
 
 
Under vores besøg oplevede vi ombygningen af etage 5 og 6. På 7. etage er der 2 teatersale, 
der tilhører universitet.  
 
Der er gulvtæpper overalt, lagt i baner og kvadrater, så ikke hele gulvtæppet ødelægges, når 
man skal til rør og strøm i gulvet. 
Rumadskiller i glas giver et gennemsigtigt og let helhedsindtryk. 

 


