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Projekttitel

Hvad hedder projektet? SMUC Viden (Sociale Medier i UC Viden)

Kort beskrivelse af projektet

Baggrund og inspiration
Baggrunden af projektet er at der d. 31. marts 2011 blev afholdt et udviklingsseminar (Sæt viden i spil)
med deltagelse af eksperter i professionshøjskolerne inden for søgedatabaser, Google-optimering og
2.0/3.0 løsninger. Formålet med seminaret var at udvikle tidssvarende brugerrettede funktioner i
www.ucviden.dk. professionshøjskolernes fælles PURE portal. På seminaret blev det klart, at det er
nødvendigt dels at konsultere eksterne eksperter i sociale medier, dels at der skulle gennemføres en
brugerundersøgelse. Dernæst blev der gennemført en undersøgelse i professionshøjskolerne af
studerende og medarbejderes søgning efter viden på internettet. Brugerundersøgelsen viste entydigt, at
den mest anvendte søgeadfærd var en serendipitiel søgning på Google. Derimod blev sociale medier
tilsyneladende sjældent brugt i faglig/studiemæssig sammenhæng. Det synes derfor vigtigt at kvalificere
den individuelle tilfældige søgning. Hvordan kan den kombineres med struktureret søgning? Og kan de
sociale medier medvirke til at udvikle en kreativ samt eksplorativ søgeadfærd, der kan gøre
professionshøjskolernes viden interessant for (fremtidens) brugere? Det gav Thomas Ryberg fra Institut
for Kommunikation, Aalborg Universitet bud på i et oplæg på Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
årsmøde d. 16. og 17. september 2009. Han kommer bl.a. Ind på forskellige måder, hvorpå teknologier
kan give andre muligheder og betingelser for innovation og interaktion med brugere af PURE.

Ambition
Formålet med dette projekt er således at undersøge, hvordan sociale medier kan integreres i UC
Viden/PURE med henblik på at kvalificere den individuelle tilfældige søgning.

Projektet vil have form af et udviklingsprojekt i form af to innovationsworkshops og udvikling af
koncepter til konkrete funktionaliteter. Slutproduktet vil være foreløbige koncepter for integration af
sociale medier eller 2.0 funktioner i UC Viden eller universiteternes PURE løsninger samt
beslutningsoplæg mhp. finansiering af funktionaliteter i professionshøjskolernes UC Viden projekt/
universiteternes PURE projekt(er).

I første omgang henvender projektet sig til PURE/ UC Viden projektgrupper på universiteterne og
professionshøjskolerne. Slutbrugerne vil dog primært være studerende og ansatte i
professionshøjskolerne og universiteterne og sekundært offentligheden som helhed.

Projektet vil have form af tre workshops og en konceptudviklingsperiode. En ekspert i udvikling af 2.0
løsninger vil være tilknyttet projektets første tre faser:

1. En inspirationsworkshop med deltagelse af tre oplægsholdere (fx en ekspert i unges brug af
sociale medier, en ekspert i udvikling af 2.0 funktioner, en ekspert i fx crowdsourcing) -
deltagere er UC Viden systemudviklingsgruppen + evt. repræsentanter fra universiteternes PURE
grupper samt evt. Atira A/S (PURE udviklere)

2. En kreativjinnovationsworkshop, hvor ideer konkretiseres - deltagere er UC Viden
systemudviklingsgruppen + evt. repræsentanter fra universiteternes PUREgrupper samt Atira
A/S (PURE udviklere) og ekspert i udvikling af 2.0 funktioner

3. En konceptudviklingsperiode, hvor Atira A/S konceptudvikler med sparring fra ekspert i udvikling
af 2.0 funktioner. Estimater for udvikling af funktioner gives af Atira A/S

4. En afsluttende workshop, hvor koncepter fremlægges og beslutningsoplæg skrives - deltagere
er UC Viden systemudviklingsgruppen + evt. repræsentanter fra universiteternes PUREgrupper
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Bæredygtighed
Projektets resultater vil i første omgang have interesse for PUREog UC Viden grupper på universiteter
og i professionshøjskoler. I anden omgang vil projektets resultater - såfremt der bliver udviklet nye
funktioner - have almen interesse i fx interne universitetsblade/medarbejderblade/intranetbaserede
nyhedskanaler i professionshøjskolerne. Endelig vil der kunne skrives en artikel om det til fx Revy,
såfremt nye funktioner bliver implementeret og taget i anvendelse af brugerne.

Projekt- og tidsplan
Beg. af september 2011:
Beg. af oktober:
Oktober/november:
December:

Inspirationsworkshop
Kreativ/innovationsworkshop
Konceptudvikling og estimering
Afsluttende workshop

Budget
1. inspirationsworkshop
3 oplægsholdere x 9 timer (inkl. forberedelse og oplæg a ~ time) a kr. 900,- i timen
Transport for oplægsholdere
Ca. 12 deltagere x 7 timer a ca. kr. 300,- i timen
Forplejning (16 personer a ca. kr. 250,-)
I alt:

kr. 24.300,-
kr. 2.000,-
kr. 25.200,-
kr. 4.000,-
kr. 55.500,-

2.lnnovationsworkshop
1 ekspert i udvikling af 2.0 løsninger (7 timer a kr. 900,- i timen)
Transport for ekspert
Ca. 12 deltagere x 7 timer a ca. kr. 300,- i timen
1-2 repræsentanter fra Atira A/S
Forplejning (16 personer a ca. kr. 250,-)
I alt:

kr. 6.300,-
kr. 1.000,-
kr. 25.200,-
kr. 0,-
kr. 4.000,-
kr. 36.500,-

3. Konceptudvikling
1 ekspert i udvikling af 2.0 løsninger (15 timer a kr. 900,- i timen)
Transport for ekspert
Udviklere fra Atira A/S
I alt:

kr. 13.500,-
kr. 1.000,-
kr. 0,-
kr. 14.500,-

4. Afsluttende workshop
Ca. 12 deltagere x 6 timer a ca. kr. 300,- i timen
Forplejning (12 personer a ca. kr. 250,-)
I alt:

kr. 21.600,-
kr. 3.000,-
kr. 24.000,-

I alt
Ansøgt beløb (eksterne eksperter, proceskonsulent, transport og forplejning)
Egenfinansiering (medgået tid + transport for deltagere)

kr.130.500,-
kr. 59.100,-
kr. 71.400,-

Projektet skal afsluttes 31. december 2011.
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Evt. samarbejdspartnere (f.eks. andre biblioteker)

Samarbejdspartnere vil være UC Viden systemudviklingsgruppen (projektledere for implementering af
UC Viden i 7 professionshøjskoler og 2 ingeniørhøjskoler).
Dernæst vil universiteterne være mulige samarbejdspartnere, fx er VBN-portalen (Aalborg Universitet)
en oplagt samarbejdspartner.

Generelle oplysninger om ansøgeren

Anseger. Charlotte Greve, VIA University College på vegne af UC Viden systemudviklingsgruppen under
Professionshøjskolernes Rektorkollegium
Adresse: VIA University College, Skejbyvej l, 8240 Risskov
CVR-nummer: 30773047
Telefon: 87551722
E-postadresse: chgr@viauc.dk

Det skal klart fremgå, om ansøgeren er et bibliotek, en organisation, en gruppe, en institution eller andet.

Økonomisk/juridisk ansvarlig

Organisation: UC Viden systemudviklingsgruppen under Professionernes Rektorkollegium

riotte Greve, UC Viden koordinator

~

Den/de juridisk/økonomisk ansvarlige skal skrive under på ansøgningen. Vedkommende er ansvarlig for, at tilskuddet anvendes
til det ansøgte formål og er den/de, som et eventuelt tilskud skal udbetales til. Det økonomiske ansvar omfatter også
regnskabsaflæggelse og revision. Der kan kun være en ansvarlig for det samlede projekt.

Samlede projektudgifter

Ansøgt beløb: kr. 59.100,-


