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Under 2011 fortsatte förberedelser och planering inför inflyttningen på Lux - ett nytt 
studiecentrum på HT och detta kom att prägla bibliotekens arbete. Biblioteken används i allt 
större utsträckning av studenter och personal, besöksantalet vid de tre större 
biblioteksenheterna vid HT ökade från 337 589 2010 till 351 496 under 2011. De övriga 
mindre biblioteken vid HT är inte med i denna siffra eftersom de inte har besöksräknare. 
Användningen gäller inte enbart studenter, lärare och forskare från de egna fakulteterna, utan 
biblioteken används även i allt större utsträckning av, framförallt, studenter från andra 
fakulteter.  
 
 Biblioteken genomförde under 2011 329 timmars undervisning för 2192 studenter. Till detta 
kommer individuell informationshandledning, workshops om uppsatsregistrering samt 
sökverkstäder för områdets studenter. Vid tre tillfällen feb-mars 2011 anordnade 
Forskningsnämnden och HT-biblioteken workshops kring olika aspekter på forskningens 
synlighet. Under hösten arrangerades ytterligare workshops för forskare, lärare och 
doktorander om parallellpublicering av forskningsresultat och hur forskningsfinansiärernas 
krav på Open Access kan tillgodoses. Undervisning i användning av EndNote och hjälp för att 
registrera publikationer i LUP och LUPS gavs löpande under året. HT-fakulteternas 
medarbetare publicerade drygt 1000 artiklar och böcker under året.  
 
Under året har även flera ur personalen undervisat bibliotekariekollegor i det nya 
klassifikationssystemet Dewey decimalklassifikation. Efter 90 år med inhemska SAB 
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek) övergick vi tillsammans med övriga svenska 
forskningsbibliotek till Dewey. Dewey är sifferbaserat istället för SAB som använde 
bokstäver för att uttrycka klassificeringen 
 
HT-biblioteken är störst i jämförelse med övriga fakultetsbibliotek, både när det gäller utlån, 
fjärrlån, registrerade samlingar i bibliotekskatalogen. 
Tillgången till e-resurser har utökats under året genom engångsköp av ett flertal digitala arkiv, 
exempelvis har The Encyclopedia of the Bible and its Reception, Early European Books 
Online, och Thesaurus Linguae Graecae köpts in. Under de senaste åren har humaniora och 
teologiämnen sett en formlig explosion i utbudet av digitala resurser och det kommer att 
krävas särskilda åtgärder och ekonomiska satsningar för att tillgodose efterfrågan från 
ämnenas studenter, lärare och forskare. 
 
För att klara av detta krävs självklart även personal och även här har HT flest anställda 
jämfört med övriga fakultetsbibliotek. Personalen är och förblir organisationens viktigaste 
resurs. Under året har alla i personalen gått personalutbildning på totalt drygt 340 timmar.   
 
Resultatet för 2011 blev -78 tkr med kostnader på 25 945 tkr.  
 
HT-biblioteken - sammanfattning 
All biblioteksverksamhet inom Fakulteterna för humaniora och teologi samlad i en 
organisatorisk enhet – HT-biblioteken – under ledning av fakultetsbibliotekarien som är direkt 
ansvarig inför dekanus. HT-biblioteken är tillsammans med IT-enheten och Humanistlabbet 
en fakultetsövergripande stödfunktion. 
Personal 
21 bibliotekarier, 2 biblioteksassistenter och en ekonom. 
Fakultetens medarbetare och studenter har tillgång till sex bibliotek med totalt 440 sittplatser, 
såväl enskilda studieplatser som grupprum, samt 90 publika datorer. SOL-biblioteket på 
Språk- och litteraturcentrum är öppet 9–19 måndag-fredag och 10–16 på lördagar. 



Wrangelbiblioteket är öppet 9-19 måndag-fredag och 10-14.30 på lördagar. CTR-biblioteket 
vid Centrum för Teologi och Religion är öppet 8-18 måndag-fredag samt 10-14 på lördagar. 
Filosofiska biblioteket är öppet 9-17 måndag-fredag. Arkeologiska biblioteket är öppet 9-16 
måndag-fredag. Historiska biblioteket 9-12 och 13-16 måndag-fredag. 
 
 
Lund, 16 februari 2012 
Ann Tobin, Fakultetsbibliotekarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsåret 2011 i siffror  
 
Utlån 
Totalt har 96029 lån har utförts på HT-biblioteken under 2011. Vi har skickat 2200 fjärrutlån 
av både böcker och artikelkopior till andra bibliotek i världen och i Sverige, och lånat in 3684 
böcker och artikelkopior till våra användare på HT. 
 
Talböcker 
I LUB-bibliotekens service till studenterna ingår också att ge tillgång till inspelade talböcker 
för studenter med lässvårigheter. Sedan ett par år erbjuder TPB (Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket) möjlighet för dessa studenter att själva ladda ned talböcker till sina 
egna datorer. Fakultetsbiblioteken svarar för den registrering och support som behövs för 
denna verksamhet. HT-biblioteken har för närvarande 48 studenter registrerade för egen 
nedladdning. Dessutom producerar biblioteken fortfarande talböcker på CD-skivor för de 
studenter, som föredrar det alternativet. 
  
Besökare 
Besöksantalet vid HT-biblioteken har fortsatt att öka under året. Områdets tre större bibliotek 
CTR-, SOL- och Wrangelbiblioteket hade tillsammans 351 496 besökare under 2011 att 
jämföra med 337589 besökare under 2010. De övriga mindre biblioteken vid HT är inte med i 
denna siffra eftersom de inte har besöksräknare. 
 
Undervisning 
Vid HT-biblioteken genomfördes under 2011 329 timmars undervisning för 2192 studenter. 
Till detta kommer individuell informationshandledning, workshops om uppsatsregistrering 
samt sökverkstäder för områdets studenter. 
 
Deweyfiering pågår 
Under året har Deweyfiering (övergången till det nya klassifikationssystemet) inletts på flera 
av biblioteken. På Wrangel hade man hjälp av 2 semestervikarier som under några 
sommarveckor hann flytta om hela bibliotekets samlingar. På CTR har arbetet med 
Deweyfieringen skötts av ordinarie personal men ca 20% av samlingarna är uppställd enligt 
Dewey. 
 
 

HT-bibliotekens undervisning under 2011 
 
Ett mentorskapsprogram tagits fram för att nyanställda på ett tryggt vis ska kunna slussas in i 
lärarrollen. Rent praktiskt innebär detta att en nyanställd tillskrivs en mentor som kan fungera 
som ett stöd i undervisningsarbetet. Arbete sjösattes under hösten och har sedan dess 
modifierats och anpassats efter de behov som identifierats. 
En handlingsplan för HT-bibliotekens undervisning 2011-12 togs fram med beskrivningar av 
olika mål så som utveckling av stöd till lärare, samordning av undervisningsresurser samt 
utveckling av webb och webbtjänster. 
Under ett av årets tre undervisningsmöten diskuterades behoven av att träffas och informellt 
diskutera olika pedagogiska frågor. Detta ledde till att vi kom att boka in ett antal 
pedagogluncher där personalen träffas, äter lunch och under avslappnade former diskuterar 
aktuella pedagogiska frågor. 



Samordning av läranderesurser var ett av de mål som beskrevs i handlingsplanen och som 
sjösattes. Den undervisande personalen uppmanades att dela med sig av sitt 
undervisningsmaterial i gemensam mapp. På så vis slipper var och en återuppfinna hjul. 
      Fredrik Eriksson 
 
 
 
 
Öppettider och lånestatistik för HT-biblioteken 
 
Bibliotek  Antal lån  Öppettid/vecka 
 
Arkeologi    6512  35 
CTR  12189  54 
Filosofi    3286  40 
Historia    1395  30 
SOL  55348  56 
Wrangel  17259  54,5 
 
 
HT-bibliotekens medarbetare 
 
HT-bibliotekens medarbetare har under 2011 deltagit både i LUB-organisationens 
internutbildningar som i externa konferenser och kurser. 
 
 
Cajsa Andersson, bibliotekarie, tjänstledig 2011-01-01-2011-08-15 50 %, tjänstledig 100% 2011-
08-16-2011-12-31, Wrangelbiblioteket. Ämnesansvarig för ABM och undervisning ILH. Medlem 
i LUB-arbetsgruppen Bibliotekets roll i lärandet.  
 
Gertrud Berger, bibliotekarie 100%, vikariat 2011-01-01-2011-07-31. 
 
Barbro Berry, bibliotekarie 100%, pensionerades 2011-01-31, SOLs bibliotek 
 
Kerstin Bjärming, bibliotekarie 100% pensionerades 2011-05-31, CTRs bibliotek 
 
Per Carleheden, bibliotekarie 100%, CTRs bibliotek. Ämmesansvarig för teologi,  
Har under 2011 bland annat deltagit i: 

• 1/2 Scopus och SciVerse Hub –- redskap för informationssökning och analys 
• 30/3 Framtiden är snart här – hur vill vi att den ska se ut? 
• 14/4 Saga-dag 
• 11/5 Undervisningsplattformen – workshop 
• 17/6 EndNote-workshop 
• 24/8 ProQuest presenterar databaser 
• 30/8 Hearing Visionsutredningen 
• 18/10 RefWorks-undervisning 
• 24/11 Introduktion till Summon – webinar 
• 2/12 Presentation av Summon 
 

Per-Anders Dencker, biblioteksassistent 50%, Arkeologiska biblioteket 



 
Annakim Eltén bibliotekarie, 75%, Ämnesbibliotekarie för Japanska, Kinesiska, Ryska, 
Polska, Öst- och Centraleuropastudier, Europastudier. Verksam inom området vetenskaplig 
kommunikation, ansvar för lokal användning av LUP, LUP Student Papers, Mitt 
Kursbibliotek och LibGuides, drift av webbplatsen. Medlem i LUB-arbetsgruppen 
Marknadsföring och webb, LUB-referensgruppen för LUP, LUB-funktionsgruppen för Mitt 
Kursbibliotek och Libguides. Medlem i HTs webbgrupp och HEX - Humanistisk 
experimentgrupp. 
Har under 2011 bland annat deltagit i:  

• Scopus och SciVerse Hub 2011-02-01  
• Dewey 2011-02-07 
• Framtiden är snart här – hur vill vi att den ska se ut? 2011-03-30  
• OA och parallellpublicering i LUP 2011-06-08  
• Bibliometri på bibliotek 2011-09-29  
• RefWorks-undervisning 2011-10-18  
• Introduktion till Summon – webinar 2011-11-24 

 
Ann-Sofi Green, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, huvudansvarig för praktiskt förvärv 
och referensbiblioteket samt kontakterna med Lärarkollegium 1. Representerar HT-området i 
LUB-nätverkets referensgrupp för förvärv av tryckta böcker 
Har under året bl. a. deltagit i: 

• Lund Online, Lund 16-17/3 
• VTLS användarmöte, Göteborg 7-9/9 
• Chalmers e-boksseminarium, Göteborg 20/9 

 
Jenny Hallström, bibliotekarie 75%, tjänstledig 25%. Ämnesansvarig för Religionsvetenskap. 
Huvudansvar för fjärrlån till de historisk-filosofiska ämnesområdena. Hanterar CTR:s 
LUP/LUPS-registreringar. Styrelseledamot i Kamratföreningen LUB. 
Har under året bl a deltagit i: 

• 2011-04-14 SAGA-användarmöte i Lund 
• 2011-03-09 Scopus och SciVerse Hub – redskap för informationssökning och  

analys 
• 2011-03-30 Framtiden är snart här – hur vill vi att den ska se ut? 
• 2011-04-29 Smarta plattor, smarta telefoner och smarta bibliotek 
• 2011-10-18 RefWorks-undervisning 
• 2011-10-27 LUB-dagen: Från papyrus till padda 
• 2011-11-24 Introduktion till Summon - webinar 
• 2011-12-02 Presentation av Summon 

 
Rayeheh Hamedani, bibliotekarie 100%, ämnesansvarig för semitiska språk, 
mellanösternkunskap, mellanösternstudier och jiddisch på SOL-biblioteket. Jobbar även med 
katalogisering av nyförvärv och retroaktiv katalogisering 
Har under året bl a deltagit i: 

• 111018 RefWorks instroduktion + administrationsgenomgång  
• 201105-201106 högskolepedagogisk introduktionskurs (3 p)  
• 111202 Summon-presentation  
• 111017 Visning ProQuest 11-10-17 

 



Åsa Hedström, vikarierande bibliotekarie 100% fr o m 2011-08-15, ansvarig för Konst och 
visuella studier, Musikvetenskap Förvärv, undervisning, yttre tjänst i disk, kassaansvar, 
ansvar för beställning av material, arbete med samlingar. 
Har under 2011 bl a deltagit i: 

• 111202 Visning av Summon 
• 111124 Introduktion  Dewey på UB 
• 110926-110929 Kurs i katalogisering   
• 111004 Introduktion för nyanställda vid Lunds Universitet 

 
Kjell Helmebo, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarig för fjärrlån och talböcker. 
Har under året bl. a. deltagit i: 

• SAGAs användarmöte, Kemicentrum 2011-04-14 
• Skugga en kollega-avslutningsseminarium 2011-01-18 
• Dewey för dig som möter användare…2011-02-07 
• Framtiden är snart här 2011-03-29 
• Google, Facebook och vår nätnaivitet 2011-04-15 
• Smarta plattor, smarta telefoner,…2011-04-29 
• Teknikverkstad – läsverktyg för talböcker 2011-10-17 
• LUB-dagen 12-10-27 
• Presentation av Summon 2011-12-02 

 
Marie Hoen, bibliotekarie 100%, Ämnesansvar för arkeologi, historisk arkeologi, antikens 
kultur och samhällsliv och historisk osteologi. Ansvar för Arkeologiska bibliotekets dagliga 
verksamhet. Katalogisering för CTR-biblioteket. Har under året tagit emot två studiebesök 
från bibliotek vid Köpenhamns universitet och undervisat bibliotekariekollegor vid Lunds 
Universitets i Dewey Klassifikationssystem. 
Har under 2011 bl. a deltagit i: 

• Biblioteksdagarna i Visby, 11-13 maj 
• Dewey som hylluppställning, hur har det gått?, 17 juni 
• Bok och bibliotek, 22 september 
•  Scopus/SciVerse Hub, 1 februari 
• Dewey som hylluppställning, 13 april 
• Framtidsseminarium, 30 mars 
• LUB-dagen, 27 oktober 
• Summon webinar, 28 november 
• Summonvisning, 2 december 

 
 
Erland Holmer, bibliotekarie 100%, Wrangelbiblioteket, kontaktbibliotekarie för Konst och 
Musik, medlem i Katalogiseringsgruppen 
 
Magnus Holmqvist, vikarierande bibliotekarie 100% Historiska och Wrangelbiblioteket 
110101-110630.  
 
Viktoria Hörnlund, bibliotekarie 100%, Wrangelbiblioteket Ämnesansvar för Etnologi samt 
ABM och bokhistoria. Fram tills sommaren även ansvarig för Kulturarbete och intermedialitet. 
Förutom ämnesansvar arbetar jag i huvudsak med frågor som rör vetenskaplig 
kommunikation. Har under året bl. a. deltagit i: 

• 110511-110513 Biblioteksdagarna, Visby  



• 111101 NEFUS-temadag (Forskarservice på bibliotek), Köpenhamn  
• 110201 Presentation av Scopus  
• 110202 Dewey 
• 110329 Framtidsverkstaden 
• 110413 Dewey som hylluppställningssystem 
• 110429 Smarta plattor 
• 110414 EndNote på SoB 
• 110929 Fredrik Åslund “Bibliometri på bibliotek”  
• 111018 RefWorks instroduktion + administrationsgenomgång 
• 111125 Auktoritetsposter 
• 111202 Summon-presentation 
• 111212 Seminarium om informationskompetens (Sharon Markless) 
• 111212 Seminarium om biblioteksutvärdering – gör biblioteket någon skillnad 

(Sharon Markless) 
• 110914 Josie Dixon ”Presenting and Communicating Humanities Research”  
 

 
Maria Jörgensen, bibliotekarie, tjänstledig 100% 1/4 2011-31/8 2011, 25% 1/9-31/12 2011. 
Huvudsakliga arbetsuppgifter under 2011 är katalogisering av nytt material, elektroniska 
resurser, retrokatalogisering och depåmaterial samt informationspass.  
 

 
Cecilia Kaiserfeld, vikarierande bibliotekarie 75% fr o m 2011-08-15. Huvudsakliga 
arbetsuppgifter katalogisering, undervisning. 
 
Inger Larsson, bibliotekarie 50%, SOL-biblioteket. Ämnesansvarig för Tyska, katalogisering, 
disktjänstgöring, undervisning. 
Har under året bl. a. deltagit i: 

• Dewey 110207 
 
Aron Lindhagen, Ämnesansvarig för Mastersprogrammen på SOL, Etik, religionsfilosofi och 
religionsbeteendevetenskap. Arbetat en hel del med metasöksupphandlingen och senare 
implementeringen av Summon. 

• Visning ProQuest 11-10-17 
• LUB-dagen: Från papyrus till padda 11-10-27 
• Summonpresentation 11-12-02 
• Introduktion för nyanställda 11-10-04 
• Introduktion för nyanställda på HT 11-10-06 
• Brandskyddsutbildning 11-10-18 

 
Kristina Nilsson, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarar för låneservice, information, 
schemaläggning, praktikanter, katalogansvarig. Ämnesansvarig för filmvetenskap, 
litteraturvetenskap och teatervetenskap samt författarskolan.  
Har under året bl.a. deltagit i:  

• 20110112 Dewey decimalklassifikationssystem 7, 5 poäng, Högskolan i Borås. 
• 20110510-20110513 Biblioteksdagarna 2011, Visby. 
• 20110922 Bok- och biblioteksmässan, Göteborg. 
• 20111208 Maxa bibblan på nätet, bibliotekskonferens, Lund. 

 



Johanna Tagesson, bibliotekarie 100%, ämnesansvarig för Historia vilket även innebär ansvar för 
drift av enskild enhet, dvs allt från fakturahantering till tidskriftshantering. Tidskriftsansvarig på 
Wrangelbiblioteket. Jobbar även med katalogisering på Wrangelbiblioteket.. 
Har under 2011 bl.a. deltagit i: 

• 12/9: LUB-dagen 
• 27/10: Visning: Slavery, Abolitions and Social Justice 
• 4/10: En introduktionsdag för nyanställda. 
• 2/12: Visning: Summon 
• 8/12: Maxa bibblan på nätet 

Gunnel Thomas, bibliotekarie 100 %, ansvarig för tidskriftsförvärvet och kontaktbibliotekarie  
mot KOM – Institutionen för kommunikation och medier 
=MKV+Journalistik+Retorik+Mediehistoria/Pressvetenskap). Projektgruppen för 
dokumentleveranser (LUBITO). Medverkat i LUs tidskriftsupphandling. Har under 2011 bl.a. 
deltagit i:  

• Dewey 2871 
• Ebsco 
• Summon 28/11 och 2/12 

 
Ann Tobin, områdesbibliotekarie 100%, medlem i Biblioteksrådet, Beredningsgruppen för 
Biblioteksrådet, Samrådsgruppen för elektroniska medier, Verksamhetsgruppen för rekrytering av 
ny universitetsbibliotekarie, Zoologens referensgrupp för biblioteket, 
Har under 2011 bl a deltagit it: 

• Framtidsworkshop 8/3 och 29/3 
• Att grunda sin verksamhet på reflektion och forskning 28/3 
• The Dewey journey in Europe, Stockholm 7/4 
• PUPA Temadag: Vill du vara med och forma Lunds universitets personalpolitik? 4/5 
• PUPA Temadag: Medarbetarskap – ledarskap – chefskap 30/9 
• Nyttan av processer 12/10 
• Missbruksproblem - förebyggande insatser och handläggning vid problem 24/11 
• Live@Lund 12/12 

Cecilia Whitehorn, ekonom 100% (inkl. IT och Humlabb), 
• Brandskyddsutbildning 3 tim 
• Planeringsinternat 2 dagar 
• LUB-dag 3 tim 
• ProDiver (uppföljnings- & analysverktyg) 3 tim 
• EOS (budgetsystem) 3 tim + 3,5 tim 
• EU-projekt, 3,5 tim 
• Ekonomdag för fakulteten 1 dag 
• Inköpsutbildning 3 tim + 4 tim 
• Ekonomidag för hela LU 6 tim 

 
Katarina Wickström bibliotekarie 50% SOL och 50% CTR, ämnesansvar för LK3-Romanska 
språk, SOL och förvärvsansvarig CTR,  

• Sociala medier, LU 27/4 
• Deweykurs, 28/1 
• LUB framtidsverkstad 29/3 
• Summon 28/11 + 2/12 
• Bokmässan, GBG 22/9 

 



Studentmedarbetare 2011: Emilia Bengtsson, Jens Bengtsson, Matilda Cederqvist, Astrid 
Danielson, Johanna Ekström, Thomas Evertsson, Anja Hoppe, Maya Isaksson, Ulrika 
Karlsson, Hannah Kourtzman, Kajsa Landin, Malin Lundqvist, Dolores Meden , Maria 
Nilsson,David Osser, Suzanna Thomas, Anna Valcich och Victor Wahlström 
 
  



Bokslut HT-biblioteken      
(i tkr)  Budget   Bokslut   
  2011  2011  
        
Intäkter        
        
Område HT - anslag  15 500   15 500   
Finansieringsbidrag - hyra  8 279   8 279   
Ytterl tilldeln omr          1 000             1 530   
Förseningsavgifter, kopiering etc  450   250   
Bidrag (LAN)  50   60   
Finansiella intäkter  0    6  
         
Summa  25 507   25 867   
          
Utgifter          
          
Löner   12 275   11 683   
Förvärv  2 800             2 093   
E-media             650             2 222   
Övrig drift  1 000   755   
Finansiella kostnader  0   4   
Avskrivningar  140   87   
        
Summa  25 865   25 945   
          
Resultat                  -78   
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