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SÆRSAMLINGER
& ‘OUTREACH’ 

PÅ SDU

Fremtidens universitetsbiblioteker skal kunne navigere i et komplekst 
samspil af forventninger fra brugere, bevillingsgivere og det 
omgivende samfund. Hertil kommer klare forventninger til konstant 
at være synlig og relevant – dette er del af den økonomiske virkelighed 
på de danske universiteter. I alt dette kan særsamlinger spille en vigtig 
rolle.

Således har Syddansk Universitetsbibliotek iværksat en række tiltag, 
der skal øge fokus på institutionens ‘Special Collections’. Bibliotekets 
enhed af samme navn skal koordinere dette arbejde og fx facilitere 
opgaver som materialeopbevaring, vedligehold, kuratoraktiviteter, 
udvikling, analog/digital adgang og den i dag så vigtige formidling 
eller ‘outreach’ på nydansk. Medlemmerne af 

specialenheden arbejder på tværs af bibliotekets 
afdelinger og skal håndtere alle relevante spørgsmål 

vedrørende særsamlingerne i Odense og i 
campusbyerne. 

Hvor særsamlingerne tidligere ikke tiltrak 
sig den store opmærksomhed, har det nye 
fokus ført til interdisciplinær forskning 
og reelt fået samlingerne frem i lyset. Et 

spændende resultat er, at flere 
kulturskatte i dag er blevet røntgen-
fotograferet, multi- og hyper-
spektralskannet og meget mere. 
Nye opdagelser har ført til flere 
forsknings- og formidlings-
publikationer.
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Micro x-ray 
fluorescensanalyse af 
bøger og håndskrifter 

ved CHART, SDU

Forskerlæsesalen på 
Syddansk 

Universitetsbibliotek er 
tilstræbt en klassisk 

indretning

Ved universitetets årlige 
”Forskningens Døgn” er 

der offentlig interesse 
for udvalget af 
materialer fra 

særsamlingerne 

Giftige bøger! 
I samlingerne opbevares 
tre arsenholdige bøger, 
der har opnået global 
omtale og samtidig 

bidraget til tværfaglig 
forskning 

Newtec Engineering 
har hjulpet med 

spektralanalyser af 
bogbind i jagten på 

skjulte tekster

Samlingsbaseret forskning: Dette
håndskrift fra 1817 af den danske

adjunkt Eggert Christian Guldberg 
blev fundet i Fyens Stiftsbibliotek. 
J. P. Holck & M. Kragsig  Jensen: 
“Adjunkt Guldbergs kantate” […], 
Kirkehistoriske Samlinger 2019: 87-

103

mailto:SpecialCollections@bib.sdu.dk
mailto:holck@bib.sdu.dk
mailto:mogens.k@bib.sdu.dk

	Nyt Liv i Gamle Samlinger

