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Studerende fra Institut for Informationsstudier søges til et praktikforløb med fokus på 
formidling af digitale ressourcer 

Biblioteket på Ny Carlsberg Glyptotek søger en praktikant til en praktikplads til vinter/forår 2019. Der er 

tale om et forløb på ca. fire måneder i løbet af forårssemestret, hvor du enten vil arbejde 15 eller 30 timer 

om ugen sammen med bibliotekaren og samlingschefen om at udvikle bibliotekets nye informationsportal. 

Forløbet er ulønnet. 

Biblioteket på Ny Carlsberg Glyptotek har som en primær opgave for 2019 at samle relevante digitale 

ressourcer og gøre dem tilgængelige og overskuelige for studerende inden for klassisk arkæologi, 

ægyptologi og kunsthistorie. Vores vision er at støtte den faglige udvikling ved at dele de mange 

kvalitetskilder der findes på Internettet, og som vi på museet bruger til daglig. I den forbindelse søger vi en 

studerende, som kan være den primære kraft til at samle og organisere ressourcerne og som kan designe 

portalens udseende i samarbejde med museets bibliotekar. Er du interesseret i digital design og formidling, 

informationsarkitektur og kategorisering er denne praktikplads noget for dig. 

Praktikken vil desuden omfatte deltagelse i den daglige drift af biblioteket, hvor du vil blive inddraget i 

forskellige opgaver som brugerbetjening, bogopsætning og tidsskriftsadministration. Du vil derudover få rig 

mulighed for selv at tage initiativ og arbejde med informationsportalen, som skal bygges i LibGuides (en 

kurateringsplatform for biblioteker). Vi kan tilbyde en spændende, lærerig og udfordrende praktikplads, 

hvor du som praktikant får en ideel mulighed for at arbejde i krydsfeltet mellem tradition og fornyelse på et 

vigtigt og stemningsfyldt forskningsbibliotek. 

Glyptotekets bibliotek daterer sig tilbage til grundlæggeren Carl Jacobsens private bogsamling. Biblioteket 

er et forskningsbibliotek inden for ægyptologi, klassisk arkæologi, etruskologi samt dansk og fransk kunst i 

det 19. århundrede med hovedvægt på antik græsk og romersk skulptur. Bogsamlingen i biblioteket 

rummer udstillingskataloger fra alverdens museer, monografier, konferenceberetninger og en række 

tidsskrifter.  

Hvilken type studerende leder vi efter 

Du er studerende på Institut for Informationsstudier med interesse for vidensorganisation, og du er 

initiativrig, brænder for dit fag og du har gode engelsk-færdigheder (grundlæggende sprogfærdigheder 

indenfor andre sprog som tysk, fransk, italiensk eller ny-græsk vil være et plus, men er ikke nødvendige). Vi 

forestiller os, at du er studerende på bachelor eller kandidat og kan bruge forløbet som praktik eller som et 

projekt, som du kan få ECTS points for i forbindelse med din uddannelse på Institut for Informationsstudier. 

Ansøgning og mere info. 

Hvis projektet kunne være noget for dig, så send en ansøgning og fortæl os, hvorfor du er den rette til 

opgaven. Deadline: 7. december 2019. 

Ansøgning sendes per e-mail til bibliotekar Jennie Jones Gunnarsen: ansogning@glyptoteket.dk. Du er også 

velkommen til at skrive jejo@glyptoteket.dk eller ringe (tlf. 3341 8118), hvis du har nogle spørgsmål i 

øvrigt. 
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