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2013 kan i vissa avseenden beskrivas som något av ett mellanår för HT-biblioteken. Mycket av verk-

samheten har präglats av intensiva förberedelser inför den kommande flytten sommar 2014 av fem 

bibliotek till det nya LUX-biblioteket. Internt sker även ett arbete med att anpassa vår arbetsstruktur 

till de nya förhållandena med två bibliotek istället för sex. Förberedelserna har präglat verksamheten 

under många år men arbetet har under 2013 blivit mer intensivt. 

 

Parallellt med arbetet kopplat till flytten har HT-biblioteken även fortsatt att utveckla den dagliga 

verksamheten och arbetat i flera projekt.  

 

HT-biblioteken ingår i LUB-nätverket som också under året som gått har arbetat med att hitta nya 

arbetsformer och utveckla verksamheten. 

 

 

Lund, 3 februari 2014 

Viktoria Hörnlund, Fakultetsbibliotekarie 

 

 

 

  



Om biblioteken 

 

All biblioteksverksamhet inom Humanistiska och teologiska fakulteterna är samlad i en organisatorisk 

enhet, HT-biblioteken. Fakultetsbibliotekarien leder verksamheten och är direkt ansvarig inför 

dekanus. HT-biblioteken är en av infrastrukturenheterna med syfte att stödja HT-fakulteternas 

verksamhet. HT-biblioteken ingår i nätverket Lunds universitets bibliotek (LUB). HT-bibliotekens 

verksamhet är förlagd till sex olika enheter: 

 Arkeologiska biblioteket 

 CTR-biblioteket 

 Filosofiska biblioteket 

 Historiska biblioteket 

 SOL-biblioteket 

 Wrangelbiblioteket 

Sommaren 2014 kommer alla biblioteken utom SOL-biblioteket att flytta samman i LUX-biblioteket.  

 

På HT-biblioteken finns enskilda studieplatser, grupprum, tysta läsesalar samt datorsalar. Biblioteken 

har normalt tillsammans öppet 268,5 timmar i veckan vilket är oförändrat mot tidigare år. 

Normalöppettider Måndag - Fredag Lördag 

Arkeologiska biblioteket 9 – 16 stängt 

CTR-biblioteket 8 – 18 10 – 14 

Filosofiska biblioteket 9 – 17 (onsd 9 – 16) stängt 

Historiska biblioteket 9 – 12, 13 – 16 stängt 

SOL-biblioteket 9 – 19 10 – 16 

Wrangelbiblioteket 9 – 19 10 – 14.30 

 

Under 2013 har besöksantalet sjunkit något, det var sammanlagt 294 069 besökare under året (2012 

var motsvarande siffra 304 161 besökare) på SOL-, CTR- och Wrangelbiblioteket. De andra tre 

biblioteken har inte besöksräknare och finns därför inte med i statistiken. Utbudet av e-böcker inom 

humaniora och teologi ökar men de tryckta böckerna utgör fortfarande merparten av böckerna. 

Statistik för utlån 2013 har ännu inte kommit men upplevelsen är att det är ett fortsatt högt tryck på 

användningen av HT-bibliotekens samlingar. 

 

Under 2013 har justeringar gjorts i fjärrlåneservicen med syfte att skapa en jämn service över HT.  

Arbetet med fjärrlån ökade något i sitt omfång under året i förhållande till det tidigare året. 

Fjärrlån 2012 CTR HistFil SOL Totalt 
 

Fjärrlån 2013 CTR HistFil SOL Totalt 

Böcker inlån 979 1071 2399 4449 
 

Böcker inlån 1046 1026 2826 4898 

Böcker utlån 699 93 1018 1810 
 

Böcker utlån 583 234 999 1816 

Artiklar inlån 75 29 205 309 
 

Artiklar inlån 97 35 193 325 

Artiklar utlån 40 15 39 94 
 

Artiklar utlån 26 14 34 74 

 

Det system som använts av LUB för att administrera fjärrlån, SAGA, lades ner vid 2013 års utgång. 

Inom LUB har man valt att själva utveckla ett lokalt system som kan integreras med fjärrlåne-

hanteringen i Libris. Att ha ett väl utvecklat fjärrlånesystem är av särskild betydelse för de områden 

där monografier är centrala. Medarbetare från HT-biblioteken har under 2013 tagit en mycket aktiv 

roll i referensgruppens arbete med att ta fram funktionsbeskrivningar och underlag till det nya 



systemet BasILL. Medarbetare från HT-biblioteken har även deltagit i diskussionerna på nationell 

nivå. BasILL togs i bruk 1 januari 2014. 

 

För att stödja användare som har lässvårigheter erbjuder HT-biblioteken särskild service. Genom 

biblioteket kan användarna få talböcker eller punktskrift. Studenterna sköter i huvudsak ned-

laddningen av talböcker själva och biblioteken svarar för registrering, support samt bistår med 

hantering av kursmaterial som behöver läsas in. Antalet registrerade användare på HT-biblioteken 

har under 2013 ökat till 68 från 48 2012. Under 2013 införskaffade LUB gemensamt programmen 

Spell Right och Stava Rex som ett särskilt stöd till denna målgrupp. Programmen kan även vara till 

god hjälp för bibliotekets övriga användare.  

 

 

Stöd till lärande 

 

Under 2013 hade HT-biblioteken 354,5 timmars undervisning för 2816 studenter1. Motsvarande 

siffror för 2012 var 388 timmar för 2624 studenter. Det har alltså varit en viss minskning på antalet 

timmar men den har nått fler studenter. Förutom schemalagd undervisning har biblioteken även haft 

workshops, individuell handledning etc. för studenter.  

 

För studenter som är nybörjare anordnas schemalagda biblioteksintroduktioner men det har varit ett 

problem att fånga upp vissa av dessa studentgrupper. För att försöka nå fler nybörjarstudenter samt 

andra som behöver en grundintroduktion sjösattes under året en ny satsning på gemensamma och 

öppna biblioteksintroduktioner som kallats Bibliobasics. Dessa tillfällen är tänkta att komplettera de 

fungerande biblioteksintroduktionerna som ordnas för olika kurser och inte att ersätta dessa. 

Utvecklingen av detta kommer att fortsätta under 2014.  

 

Ett antal studenter tillhörande HT är lokaliserade till Campus Helsingborg. Under 2012 inleddes ett 

systemetiskt samarbete med biblioteket i Helsingborg där en av bibliotekarierna särskilt ansvarar för 

stödet till lärarstudenterna. Bibliotekarier på Campus Helsingborg sköter även biblioteks-

introduktionerna för de övriga studenterna som tillhör HT. Den ämnesspecifika biblioteks-

undervisningen erbjuds däremot av HT-bibliotekens personal. Samarbetet med biblioteket på 

Campus Helsingborg är fortfarande under upparbetande och diskussioner fortsätter att föras.  

 

Ett större arbete med ämnesguider gjordes 2012 och har varit under användning under hela förra 

året. HT-biblioteken har för tillfället 63 guider varav många används flitigt. De tio mest använda 

guiderna har tillsammans öppnats 50372 gånger. 

 

Under 2013 genomgick ytterligare tre bibliotekarier den högskolepedagogiska grundkursen. 

 

LUB var under året värd för den internationella konferensen Creative Knowledge VII 

(http://learning.lub.lu.se/flow/creating-knowledge-vii.aspx?FlowCategoryID=165) och flera av HT-

                                                           
1
 Den del av undervisningen för HT-studenter på Campus Helsingborg som utförs av bibliotekarier anställda på 

detta bibliotek ingår inte i denna statistik utan enbart de timmar som bibliotekarier anställda på HT-biblioteken 
har genomfört. 

http://learning.lub.lu.se/flow/creating-knowledge-vii.aspx?FlowCategoryID=165


bibliotekens medarbetare var med och arbetade med detta arrangemang eller deltog i själva 

konferensen. 

 

 

Stöd till forskning 

 

HT-bibliotekens stöd till forskning har under 2013 utvärderats under ramen för HT RQ14. Inför denna 

utvärdering skrevs en nulägesrapport som tillsammans med rapporten Tillgänglighet, närhet och 

synlighet : gemensamma utmaningar för LUB-nätverket för att möta forskares behov av stöd vid 

Lunds universitet från 2012 utgjorde en del av underlaget för utvärderingen. I utvärderingen genom-

fördes även intervjuer med forskare, ämnesbibliotekarier samt bibliotekarier med specialinriktning 

på vetenskaplig kommunikation. Utvärderingsrapporten kom under hösten och kommer att vara en 

utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att utveckla forskningsstödet på HT-biblioteken vilket är ett 

arbete som kommer att fortsätta 2014. 

 

Forskningsstödet på HT-biblioteket har under året arbetat vidare med en programverksamhet för 

forskare och doktorander. I detta arbete har även ett samarbete med motsvarande stöd på samhälls-

vetenskapliga fakulteten etablerats med gemensamma seminarier. En drivkraft i detta samarbete har 

varit att erbjuda ett fullgott stöd till de forskare och doktorander som är placerade på Campus 

Helsingborg men det har även fått ett visst genomslag i verksamheten i Lund. 

 

Ett speciellt projekt kan nämnas där en av HT-bibliotekens medarbetare deltagit i ett projekt rörande 

organhandel och gjorde informationssökningen i detta. Resultatet blev lyckat och erfarenheten är att 

HT-biblioteken bör sträva efter att vara mer aktiva i liknande projekt när förutsättningarna är de 

rätta. 

 

HT-biblioteken har i övrigt fortsatt erbjuda det redan etablerade stödet till forskningen. Som exempel 

kan nämnas arbete med LUP, enskilt stöd till forskare rörande informationssökning, referens-

hanteringssystem, arbete med Open Access och publiceringsfrågor samt frågor rörande utvärdering. 

Biblioteken har även varit aktiva i arbetet med det pågående projektet på HT-fakulteterna där 

publicering och spridning av skriftserier lyfts.  

 

Inom LUB har arbetet med den gemensamma rapporten från 2012 fortsatt under året. En strategisk 

grupp tillsattes för att lyfta frågorna kring bibliotekens forskningsstöd där HT-biblioteken har haft en 

aktiv roll. Gruppen har även inlett diskussioner kring LUPs koppling till den nya forskningsdatabasen 

inleddes även med LUCRIS-gruppen i slutet av året.   

 

 

Arbete med bibliotekens samlingar 

 

Den stundande flytten till LUX-biblioteket har varit i fokus på de fem berörda biblioteken. Det är 

viktigt att de delar av samlingen som används aktivt av forskare och studenter är genomgånga vid 

flytten. Allt material på biblioteken kommer inte hinnas gås igenom till flytten men genom ett 

prioritetsarbete under 2013 har det säkrats att det i första hand rör material där merparten bedöms 

att det ska gallras, depåläggas eller har den karaktären att materialet kan gås igenom när det redan 

http://www.lu.se/lup/publication/3404879
http://www.lu.se/lup/publication/3404879
http://www.lu.se/lup/publication/3404879


står placerat på LUX. Målet är dock att så stora delar av samlingarna ska vara genomgångna innan 

flytten.  

 

På SOL-biblioteket finns en mindre samling med okatalogiserat material från flytten och under 

hösten sattes ett projekt igång för att gå igenom de sista hyllmetrarna. Detta fortsätter under 2014. I 

magasinen på SOL finns även vissa okatalogiserade samlingar som tillkommit efter flytten. Dessa gås 

igenom efterhand, under året har man arbetat med speciellt samlingar på arabiska, kinesiska, 

slaviska språk samt japanska. 

 

HT-biblioteken har inväntat möjligheten att depålägga material i de för LUB gemensamma depåerna 

som sköts av UB. Detta arbete har varit fördröjt och i väntan på detta har HT-biblioteken bland annat 

tvingats att lägga material som ska depåläggas i lådor inför flytten till LUX. Möjligheten att depålägga 

har i slutet av 2013 kommit igång och förberedelser av främst tidskriftsmaterial har hunnit göras. En 

större andel av depåmaterialet kommer dock inte hinnas hanteras före flytten och kommer att 

behöva förvaras och gås igenom efter flytten. På SOL-biblioteket har magasinen blivit fyllda av 

material som delvis ska depåläggas när möjlighet finns. 

 

Några av de större förvärven eller uppstarter av prenumerationer som kan nämnas är: 

 SAGE research methods online (SRMO) – vi har tidigare haft denna resurs som prenumeration 

men den köptes loss under året tillsammans med samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 

 Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online (EAGLL) 

 Encyclopedia of Ancient History 

 English Drama 

 English Poetry 

 Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics Online 

 

Under året deltog HT-biblioteken i det LUB-gemensamma projektet med Patron Driven Aquesition 

(PDA). Genom PDA får bibliotekets användare tillgång till e-böcker som man ännu inte äger och 

användarna styr förvärvet. Projektet avslutades redan under hösten för HT-bibliotekens del men en 

gemensam utvärdering kommer att ske nästa år.  

  

 

Övrigt 

 

Det har varit ett intensivt år med hantering av många gemensamma frågor på LUB-nivå vilket har 

påverkat HT-biblioteken både i det dagliga arbetet och genom att vi varit aktiva i projekt, arbets-

grupper etc. Vid årsskiftet 2013 implementerades det nya discovery-systemet EDS, kallat LUBsearch, 

som är det system som främst används för att tillgängliggöra våra elektroniska resurser. HT-

biblioteken har varit delaktiga i arbetet med upphandlingen av leverantörer av tryckta böcker som 

tog större delen av året. 

 

En gemensam satsning inom LUB under hösten har gjorts för att lyfta frågan om bemötande. Syftet 

var att höja medvetenheten om både intern kommunikation mellan kollegor och bibliotekens 

användare bemöts. Bemötande mellan kollegor har även varit en av många delar av det interna 

arbetet på HT-biblioteket. Fokus har lagts på hur vi strukturerar arbetet vilket har gjort att vi 



uppmärksammat och inventerat alla våra dagliga arbetsuppgifter samt diskuterat hur de hänger ihop. 

Under året hade HT-biblioteken både planeringsdagar och internat för att diskutera dessa frågor. 

 

HT-biblioteken sjösatte under sommaren en ny webbplats (http://www.htbibl.lu.se/) enligt den 

grafiska profilen. I övergången har en viss översyn gjorts av innehållet och strukturen men detta är 

ett arbete som kommer att fortsätta i samband med motsvarande uppdatering av den gemensamma 

LUB-webbplatsen. Inför höstterminen startade HT-biblioteken även en facebook-sida 

(https://www.facebook.com/htbiblioteken). Syftet är att på ytterligare ett sätt nå ut till våra 

användare, i första hand studenter, med information om vår verksamhet och resurser. 

 

I samband med ett Eurosa-projekt besöktes LUB, liksom några andra bibliotek i Sverige, Danmark och 

Nederländerna av representanter från CPUT Libraries i Sydafrika. HT-biblioteken utgjorde en del av 

deras undersökning som resulterade i en rapport där verksamheten analyserades. 

 

 

 

  

http://www.htbibl.lu.se/
https://www.facebook.com/htbiblioteken


HT-bibliotekens medarbetare  
 

HT-bibliotekens medarbetare har under 2013 deltagit i LUB-organisationens internutbildningar samt i 

externa konferenser och kurser.  

 

Carl Andersson, praktikant 33 % (131022-), Historiska biblioteket 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingsvård 

 

Mikael Borg, vikarierande bibliotekarie 100% (130901-), CTR-biblioteket 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna 

Har under 2013 bland annat deltagit i: 

 Bemötande : inspirationsföreläsning (130820) 

 Grundkurs i katalogisering (13090-130911) 

 Bemötande, interaktiv teater (131127) 

 

Per Carleheden, bibliotekarie 100 %, CTR-biblioteket 

Ämnesansvar: Teologi  

Arbetsområde med speciellt fokus på: fjärrlån, EndNote 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Fjärrlån (funktionsgrupp), Nytt SAGA (projektgrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Refworks, webinar (130124) 

 Tillgänglighet, närhet och synlighet – en workshop om hur LUB kan stödja forskare vid Lunds 
universitet (130306) 

 Workshop EndNote (130424) 

 Bemötande : inspirationsföreläsning (130820) 

 Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi - ett idéseminarium kring bibliotekariens roll  
(131106) 

 
Per-Anders Dencker, biblioteksassistent 50 %, Arkeologiska biblioteket  

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingsvård 

 

Annakim Eltén, bibliotekarie 100 % (tjl. 15 %), SOL-biblioteket 

Ämnesansvar: Japanska, Kinesiska, Ryska, Polska, Öst- och Centraleuropastudier, Europastudier 

Arbetsområde med speciellt fokus på: vetenskaplig kommunikation, webben 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Marknadsföring och webb (arbetsgrupp), LUP (referensgrupp), Kurs- 

 och ämnesverktyg (funktionsgrupp), HTs webbgrupp (projektgrupp), Humanistisk experiment-

 grupp, Vetenskaplig kommunikation (arbetsgrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Tillgänglighet, närhet och synlighet – en workshop om hur LUB kan stödja forskare vid Lunds 
universitet (130306) 

 LUB-dagen (130613) 

 Högskolepedagogisk grundkurs (ht13) 

 Parallellpublicering, workshop (141023) 

 Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi - ett idéseminarium kring bibliotekariens roll  
(131106) 

 Preview the next generation of SciVal, webinar (141210) 

 



Fredrik Eriksson, bibliotekarie 100 %, Filosofiska biblioteket och Wrangelbiblioteket 

Ämnesansvar: Filosofi, Kognitionsvetenskap, Idé- och lärdomshistoria 

Arbetsområde med speciellt fokus på: pedagogik 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Bibliotekets Roll i Lärandet (arbetsgrupp), Creating Knowledge VII 

(programkommité och moderator) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Högskolepedagogisk grundkurs (130227-130315) 

 Librarians’ Information Literacy Annual Conference 2013, Manchester (130325-130327) 

 Creating Knowledge VII, konferens (130814-130816) 

 Pedagogisk utvecklingskonferens (131024) 

 

Ann-Sofi Green, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket  

Ämnesansvar: Lingvistik, Nordiska språk, Semiotik 

Arbetsområde med speciellt fokus på: förvärv, referensmaterial 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Förvärv (arbetsgrupp), Upphandling av bokleverantörer (projekt-

 grupp), Creating Knowledge VII (förberedelsegrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Nätverksträff för förvärvsfrågor, Göteborg (130522)  

 Creating Knowledge VII, konferens (130814-130816) 

 

Jenny Hallström, bibliotekarie 100 % (tjl. 25 %), CTR-biblioteket  

Ämnesansvar: Religionsvetenskap 

Arbetsområde med speciellt fokus på: fjärrlån, studentvakter 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Flyttansvarig för biblioteken till LUX, Fjärrlån (funktionsgrupp), 

Biblioteksgruppen LUX (projektgrupp), Kamratföreningen LUB (styrelseledamot), Nytt SAGA 

(projektgrupp), Dokumentleverans på nationell nivå, funktionsbeskrivning till Libris styrgrupp 

(arbetsgrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Studiebesök på fjärrlåneavdelningen vid Det Kongelige bibliotek i Köpenhamn (130411) 

 Enkelt – effektivt – engagerat! : nationell konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete, 
Stockholm (130415) 

 LUB-dagen (130613) 

 Creating Knowledge VII, konferens (130814-130816) 

 Bemötande :  inspirationsföreläsning (130820) 

 Bemötande : uppmärksamma kollegor och användare (131004) 

 Bemötande : att ge feedback (131017) 

 Bemötande : ta skit? (131108) 

 Bemötande, interaktiv teater (131127) 

 Utbildning/genomgång av Libris fjärrlån och låntagarbeställningar, Stockholm (131202) 

 

Rayeheh Hamedani, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket 

Ämnesansvar: Semitiska språk, Mellanösternkunskap, Mellanösternstudier (CMES), Jiddisch 

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Katalogisering (funktionsgrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 LUB-dagen (130613) 

 RDA, Stockholm (130918) 

 Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi - ett idéseminarium kring bibliotekariens roll  
(131106) 



 Bemötande :  interaktiv teater (131127) 

 

Kjell Helmebo, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket  

Arbetsområde med speciellt fokus på: fjärrlån, talböcker  

Medlem i/specialuppdrag 2013: Tillgänglighet (funktionsgrupp), Fjärrlån (funktionsgrupp), 

 Kompetensutveckling (arbetsgrupp, facklig representant) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Hur ska vi jobba med LUB:s nya söktjänst, workshop (130115)  

 Studiebesök på fjärrlåneavdelningen vid Det Kongelige bibliotek i Köpenhamn (130411) 

 Enkelt – effektivt – engagerat! : nationell konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete, 
Stockholm (130415) 

 LUB-dagen (130613) 

 Bemötande : ta skit? (131108) 

 

Marie Hoen, bibliotekarie 100 % (tjl. 15 %), Arkeologiska biblioteket och Wrangelbiblioteket 

Ämnesansvar: Arkeologi, Historisk arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv, Historisk osteologi  

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering  

Medlem i/specialuppdrag 2013: Katalogisering (funktionsgrupp), DIK-LU (ordförande), Biblioteks-

styrelsen (facklig representant), LUKOM-styrelsen (facklig representant), Centrum för 

Danmarksstudiers styrelse (facklig representant), Institutionen för kulturvetenskapers styrelse 

(facklig representant), HMS-kommitté för Universitetsbiblioteket (facklig representant), MBL- 

förhandlingar (facklig representant) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 HLR-utbildning (130304 och 130422) 

 Tillgänglighet, närhet och synlighet – en workshop om hur LUB kan stödja forskare vid Lunds 
universitet (130306) 

 Deweybibliotek, användarmöte (130409) 

 LUB-dagen (130613) 

 IFLA World Library and Information Congress, Singapore (130817-130822) 

 Vad är öppen data och vad ska man ha det till? (131008) 

 Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi - ett idéseminarium kring bibliotekariens roll 
(131106) 

 Bemötande : ta skit? (131108) 

 Bemötande :  interaktiv teater (131127) 

 

Erland Holmér, bibliotekarie 100 %, Wrangelbiblioteket  

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering  

Medlem i/specialuppdrag 2013: Katalogisering (funktionsgrupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i: 

 Creating Knowledge VII (130814-130816) 

 Bemötande :  inspirationsföreläsning (130820) 

 Bemötande :  interaktiv teater (131127) 

 

Anja Hoppe, vikarierande bibliotekarie 100 %, Wrangelbiblioteket och CTR-biblioteket 

Ämnesansvar: Bokhistoria, Projektledning och entreprenörskap för humanister (delat) 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Creating Knowledge VII (projektgrupp) 
Har under 2013 bland annat deltagit i: 

 LUBsearch : hur ska vi jobba med LUBs nya söktjänst, workshop (130105) 



 Sociala medier och webb : hur kan bibliotekarien förhålla sig till nya kommunikationskanaler (130604) 

 LUB-dagen (130613) 

 Bemötande :  inspirationsföreläsning (130820) 

 Creating Knowledge VII, konferens (130814-130816) 

 Bokmässan i Göteborg (130926) 

 Bemötande : uppmärksamma kollegor och användare (131002) 

 Vad är öppen data och vad ska man ha det till? (131007) 

 Parallellpublicering, workshop (131023) 

 Högskolepedagogisk utvecklingskonferens (131024) 

 Bemötande : ta skit? (131106) 

 Bemötande :  interaktiv teater (131127) 

 

Viktoria Hörnlund, fakultetsbibliotekarie 100 %  

Ämnesansvar: Etnologi (Projektledning och entreprenörskap för humanister) 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Vetenskaplig kommunikation (arbetsgrupp), Strategigrupp för 

forskningsstöd (strategigrupp), Biblioteksrådet, Samordning av elektronisk media (arbets-

grupp), Biblioteksgruppen LUX (projektgrupp), LibQual (styrgrupp), Ny LUB-webb, Ledarskaps-

nätverk inom Lärosäten Syd 

Har under 2013 bland annat deltagit i: 

 Konflikthantering och svåra samtal (130201) 

 Tillgänglighet, närhet och synlighet – en workshop om hur LUB kan stödja forskare vid Lunds 
universitet (130306) 

 Varför processer : nyttan av processorernas arbetssätt (130311) 

 PrimulaRes (130320) 

 Regler för representation (130322) 

 App-användning som verktyg för undervisning och forskning i högre utbildning (130405) 

 SFIS, konferens (130410) 

 Humlabbet, visning (130515) 

 Skriftserier, utbytesdag (130529) 

 LUB-dagen (130613) 

 Creating Knowledge VII, konferens (130814-130816) 

 Bemötande : inspirationsföreläsning (130820) 

 Ny som ledare (130912-131105) 

 Ekonomispelet (130924-130925) 

 Vad är öppen data och vad ska man ha det till? (131008) 

 Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi - ett idéseminarium kring bibliotekariens roll  
(131106) 

 Bemötande : ta skit? (131108) 

 Folklivsarkivets 100 års jubileum, konferens (131114) 

 Stresseminarium för chefer (131120) 

 Bemötande, interaktiv teater (131127) 

 Missbruksproblem (131128) 

 

Cecilia Kaiserfeld, vikarierande bibliotekarie 75 % (-131231), SOL-biblioteket  

Ämnesansvar: Engelska 

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering 

Har under 2013 bland annat deltagit i: 

 EDS workshop, LUB (130105) 

 RefWorks (130516) 

 Sociala medier och webb : hur kan bibliotekarien förhålla sig till nya kommunikationskanaler (130604) 

 LUB dagen (130613) 

 Bemötande :  inspirationsföreläsning (130820) 



 Bemötande : att ge feedback (131017) 

 Bemötande : interaktiv teater (131127) 

 

Ulrika Karlsson, bibliotekarie 100 %, Wrangelbiblioteket och Arkeologiska biblioteket 

Ämnesansvar: Modevetenskap, Digitala kulturer, ABM 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna, tillgänglighet (talböcker), kopieringstillstånd 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Tillgänglighet (funktionsgrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i: 

 Myndigheten för tillgängliggörande av medier (MTM), studie- och informationsdag (130424-130425) 

 Sociala medier och webb : hur kan bibliotekarien förhålla sig till nya kommunikationskanaler (130604) 

 LUB-dagen (130613) 

 Creating Knowledge VII, konferens (130814-130816) 

 CoLIS (Conference on Conceptions of Library and Information Science) (130821-130822) 

 Dyslexi, utbildning på Sensus (130828) 

 Bemötande : att ge feedback (131015) 

 Bemötande : ta skit? (131106) 

 Bemötande : uppmärksamma kollegor och användare (131002) 

 ProQuest databaser, presentation (131107) 

 Berg Fashion Library, webinar (131113) 

 Bemötande : interaktiv teater (131127) 

 

Inger Larsson, bibliotekarie 100 % (tjl. 50 %), SOL-biblioteket 

Ämnesansvar: Tyska 

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Bemötande : inspirationsföreläsning (130820) 

 Bemötande : att ge feedback (131015) 

 Bemötande : interaktiv teater (131127) 

 

Aron Lindhagen, bibliotekarie 100 % (tjl. 10  

%), SOL-biblioteket och CTR-biblioteket 

Ämnesansvar: Mastersprogrammen på SOL, Etik, Religionsfilosofi, Religionsbeteendevetenskap, 

Humlabbet 

Arbetsområde med speciellt fokus på: vetenskaplig kommunikation, tidskrifter 

Medlem i/specialuppdrag 2013: SuperUser discoverysystem (arbetsgrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Tillgänglighet, närhet och synlighet : hur kan LUB stödja LUs forskare (130306) 

 Mötesplats Open Access, Göteborg (130417-130418) 

 Skriftserier, utbytesdag (130529) 

 LUB-dagen (130613) 

 Bemötande : inspirationsföreläsning (130820) 

 Bemötande : ta skit? (131106) 

 Bemötande : interaktiv teater (131127) 

 Parallellpublicering, workshop (131023) 

 Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi : ett idéseminarium kring bibliotekariens roll 
(131106) 

 

Kristina Nilsson, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket 

Ämnesansvar: Filmvetenskap, Litteraturvetenskap, Barnlitteratur, Teatervetenskap, Författarskolan 

Arbetsområde med speciellt fokus på: låneservice, studentvakter, katalogansvarig, RefWork 



Medlem i/specialuppdrag 2013: Lovisa (referensgrupp), Bemötande (projektgrupp)  

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 RefWorks, utbildning  (130516) 

 Sociala medier och webb : hur kan bibliotekarien förhålla sig till nya kommunikationskanaler (130604) 

 Creating Knowledge VII, konferens (130814-130816) 

 

Spiridoula Pairamidou, vikariernade bibliotekarie 100 % (130501-), Wrangelbiblioteket 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna, katalogisering 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 LUB-dagen (130613) 

 Introduktion till HT (131017) 

 LUBsearch, utbildning (131029) 

 ProQuests databaser, presentation (131107) 

 

Cathrin Sernham, bibliotekarie 100 %, Wrangelbiblioteket och SOL-biblioteket 

Ämnesansvar: Förlags- och bokmarknadskunskap, Intermediala studier, Konsthistoria och visuella 

studier, Kulturadministration, Musikvetenskap 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna, tidskrifter 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Sociala programmet för Creating Knowledge (projektgrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Tillgänglighet, närhet och synlighet : hur kan LUB stödja LUs forskare (130306) 

 LibGuides, workshop (130503) 

 Humlabbet, visning (130515) 

 UB:S bilddatabas, visning (130515) 

 Sociala medier och webb : hur kan bibliotekarien förhålla sig till nya kommunikationskanaler (130604) 

 LUB-dagen (130613) 

 Creating Knowledge VII, konferens (130814-130816) 

 Bemötande : inspirationsföreläsning (130820) 

 Bemötande : att ge feedback (131015) 

 ProQuest databaser, presentation (131107) 

 Bemötande : ta skit? (131108) 

 Bemötande : interaktiv teater (131127) 

 

Erik Svanström, bibliotekarie 100 %, Historiska biblioteket och CTR-biblioteket 

Ämnesansvar: Mänskliga rättigheter  

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Katalogisering (funktionsgrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 Informationskompetens på kinesiska (130228) 

 Sociala medier och webb : hur kan bibliotekarien förhålla sig till nya kommunikationskanaler (130604) 

 LUB-dagen (130613) 

 33rd Annual EASL Conference, Leiden (130904-130906)  

 Bemötande : inspirationsföreläsning (130820) 

 Ett RÅ:are Sverige : RDA på svenska bibliotek, Stockholm (130918) 

 Bemötande : att ge feedback (131015) 

 2013 Nordic NIAS Council (NNC) Library Group Annual Meeting, Copenhagen (131108) 

 Focus Asia: Open Spaces and Closed Doors : The Internet in China, Lund (131125-131126) 

 Bemötande : interaktiv teater (131127) 
 

 



Johanna Tagesson, bibliotekarie 100 % (tjl. -130130), Historiska biblioteket och Wrangelbiblioteket  

Ämnesansvar: Historia  

Arbetsområde med speciellt fokus på: tidskrifter och samlingar 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  
 Humlabbet, visning (130515) 

 LUB-dagen (130613) 

 Creating Knowledge VII, konferens (130814-130816) 

 Bemötande : inspirationsföreläsning (130820) 

 Högskolepedagogisk kurs (ht13) 

 Parallellpublicering, workshop (131023) 

 Högskolepedagogisk utvecklingskonferens (131024)  

 LUBsearch, utbildning (131028) 

 Bemötande : ta skit? (131106) 

 Bemötande :  interaktiv teater (131127) 

 

Gunnel Thomas, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket 

Ämnesansvar: Kommunikation och medier 

Arbetsområde med speciellt fokus på: tidskrifter 

Medlem i/specialuppdrag 2013: Chamo test (projektgrupp) 

 

Cecilia Whitehorn, ekonom 100 % (delat med IT, HumLab och Folklivsarkivet) 

 

Katarina Wickström, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket och CTR-biblioteket 

Ämnesansvar: Romanska språk inkl. grekiska och latin  

Arbetsområde med speciellt fokus på: förvärv 

Medlem i/specialuppdrag 2013: PDA (projektgrupp), Distansutbildning HT (projektgrupp) 

Har under 2013 bland annat deltagit i:  

 LUB-dagen ( 130613) 

 Bemötande : inspirationsföreläsning (130820) 

 Bemötande : att ge feedback (131017) 

 Att stödja forskaren i en digital kunskapsekonomi : ett idéseminarium kring bibliotekariens roll 
(131106) 

 Bemötande :  interaktiv teater (131127) 
 

 

Sara Wickström, vikarierande bibliotekarie 75 % (130501-130619), CTR-biblioteket 

 

Studentmedarbetare 2013  

Magnus Annemark 

Mikael Borg 

Jessica Classon 

Astrid Danielson 

Johanna Ekström 

Li Eriksdotter Andersson 

Sofie Eriksen 

Thomas Evertsson 

Karin Frii 

Emma Håkansson 

Maya Isaksson 

Kajsa Landin 

Malin Lundqvist 

Dolores Meden 

Andrea Mervik 

Annelie Månsson 

Maria Nilsson 

Suzanna Thomas 

Molly Uhlmann Lindberg 



Budget och utfall 2013 för HT-biblioteken 
   (i tkr) 

     

  budget 2012 budget 2013 utfall 31/12 utfall % 

Intäkter         

Finansieringsbidrag - anslag 16 500 17 000 17 000 100% 

Finansieringsbidrag - lokal 8 561 9 836 9 836 100% 

Ytterligare tilldelning fr omr 250 0 0 0% 

Externa bidrag 100 0 0 0% 

Tilldelning omr S för MKV 228 322 305 95% 

Kopiering, förkomna böcker mm 440 300 288 96% 

LDC Centrala printlösningen   90 0 0% 

Bidrag (LAN) 60 60 59 98% 

Finansiella intäkter  0 0 2   

Summa intäkter 26 139 27 608 27 490 100% 

Kostnader         

Personal 12 031 12 822 12 289 96% 

Lokal 9 271 10 732 10 913 102% 
Förvärv böcker, tidskrifter, 
databaser 4 700 4 900 3 438 70% 

Övrig drift 1 160 970 697 72% 

Finansiella kostnader   0 20 0% 

Avskrivningar 60 7 7 100% 

Summa kostnader 27 222 29 431 27 364 93% 

saldo (intäkter-kostnader) -1 083 -1 823 126   

ingående balans   2 205 2 205   

Resultat 2013   382 2 331   

 


