”Nul hjemme. Du er nummer 25 i køen”
De færreste mennesker bryder sig om at stå i kø. Lige så irriterende det er at komme til en fyldt
parkeringsplads, er det at få den skuffende besked, når du reserverer en bog: ”0 hjemme. Du er nummer 25
i køen.”
Betyder det så måneders ventetid, før bogen rammer reservationshylden med dit nummer?
Det korte svar er: Nej. Køen bliver typisk afviklet i løbet af en måned.
Vores opfordring er, at du ikke bliver utålmodig, giver op og vender biblioteket ryggen, når du er nummer
25 i køen. Køen bevæger sig hurtigere, end du tror.
Over halvdelen af reservationerne er klar til afhentning på få dage
Vi tog data fra studiestart i august-september 2019 og tjekkede, hvilke bøger, der var mest run på. De 20
mest populære titler, kan du se i boksen (nederst). For at se om der bliver kø, skal vi vide, hvor mange
eksemplarer vi har af hver titel.
Her kan vi se, at for 11 af de 20 titler har vi flere eksemplarer end reservationer. Det betyder, at over
halvdelen af dem, der reserverede en af bøgerne i august/september 2019 får bogen i løbet af få dage.
Hvor længe står man i kø, når alle bøger er udlånt?
9 ud af de 20 mest reserverede bøger er der kø på. De 9 bøger har vi færre eksemplarer af end der er
reservationer. Men vi kan se, at en lang kø på bøger, hvor vi ikke har eksemplarer nok til alle, typisk ikke er
længere end fire uger.
Vi kan illustrere det med bogen ’Smerter: baggrund, evidens og behandling’:
•
•
•
•

alle de 28 lånere der reserverer bogen i august får bogen i løbet af få dage
af de 12 lånere der reserverer bogen i september, får de 3 første bogen i løbet af få dage
de der lånte bogen i august har afleveringsdato i løbet af september og kan ikke forny lånet, da der
nu er reserveringskø på bogen
så de 9 lånere der står i kø til bogen vil få den i løbet af september måned

De 9 lånere, der har stået i kø, vil få bogen efter maksimalt fire ugers ventetid. Billedet går igen for de otte
andre titler.
Alle hader uvished
Vores bibliotekssystem kan ikke give dig præcis information om datoen for, hvornår du kan få bogen. Men
vi holder øje med køens størrelse og forsøger at holde ventetiden nede.
Har du stået i kø i mere end fire uger? Hjælp os og send en mail med titlen.

Top 20 over de mest reserverede bøger i
august/september 2019:
Den gode opgave
Interview: det kvalitative forskningsinterview som håndværk
Bachelorprojektet i læreruddannelsen
Kom ind i sproget
Kvalitative metoder
Klinisk lederskab
Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis
Smerter: baggrund, evidens og behandling
At lede sygepleje
Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne
Når professioner samarbejder
Empiriske undersøgelser og metodiske greb
Opvækst og psykisk udvikling
Det dobbelte KRAM
Kommunikation - for sundhedsprofessionelle
Sociologi for sundhedsprofessionelle
Grundbog i psykiatri
Etik og værdier i pædagogers arbejde
Pædagogik i dagtilbud
Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen

