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Årsberättelse 2014
HT-fakulteternas biblioteksverksamhet

BILD

Under 2014 genomfördes flera förändringar vid HT-biblioteken. En mycket påtaglig och efterlängtad
var sammanslagningen och flytten av fem bibliotek till LUX-biblioteket. Det nya LUX-biblioteket är
mindre än SOL-biblioteket men man har utnyttjat lokalerna maximalt. Den tryckta boken är central
inom HTs ämnen och det nya biblioteket domineras följaktligen av bokhyllor. Lokalerna på LUX är
spännande och spridda över fyra plan. Detta gjorde att det är en utmaning att placera böckerna på
ett användarvänligt sätt. Lösningen blev att frångå en löpande numrering för att istället utgå från de
stora ämnesområdena som fick placeras i de delar av biblioteket som bäst överenstämde med
behovet av hyllmetrar. Som en följd av detta lades det ner mycket arbete på att konstruera kartor
över lokalerna för att hjälpa användarna att orientera sig.
Det finns många studieplatser utplacerade i LUX-biblioteket och speciellt uppskattat är att det i
biblioteket finns en rad grupprum. En större mängd av bibliotekets studieplatser finns placerade i
den så kallade läsesalen under mezzaninen. Genom att den ligger utanför bibliotekets övriga lokaler
är den inte beroende av bibliotekets öppettider vilket gör att studenter i princip har tillgång till den
dygnet runt. Majoriteten av LUX-bibliotekets studieplatser finns i lokaler där ljudvolymen är mer eller
mindre hög, antalet platser i så kallade tysta läsesalar är begränsat. I planeringen av LUX-biblioteket
förhölls de befintliga lokalerna på SOL-biblioteket där det finns en större mängd tysta läsesalar.
I samband med flytten till LUX har vi anpassat arbetsformer och tydliggjort verksamhetsområden.
Syftet med detta är att försäkra oss om att vi arbetar effektivt och för att verka för att hela HTbiblioteken fungerar som en enhet även om verksamheten är förlagd till två fysiska lokaler. Detta
arbete påbörjades redan 2013 och kommer även att fortsätta framöver

Lund, 27 februari 2015
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 även i nätverket Lunds universitets bibliotek (LUB) och har ett nära
samarbete med de andra biblioteken vid universitetet.
Under sommaren gick HT-biblioteken från att ha sex enheter till två (LUX- och SOL-biblioteket) vilket
har lett till att biblioteksstödet till studenter och forskare nu är likvärdigt över hela HT-fakulteterna
vad gäller öppettider och tillgång till bibliotekarier i diskarna.
Antalet besökare som registrerades i HT-bibliotekens räkneverk var under 2014 305 837. Under 2013
var det registrerade besöksantalet på HT-biblioteken 294 069. Siffrorna har brister och går inte helt
att jämföra mellan åren då det dels har saknats räkneverk på tre av de bibliotek som flyttade in på
LUX under sommaren och dels var det tekniska problem som gjort att räkneverket på LUX tidvis har
varit ur funktion. Det bör även betonas att siffrorna påverkas av att en del av LUX-bibliotekets lokaler
(den så kallade läsesalen) ligger separat så användningen av den ger inte utslag i statistiken. På LUXbiblioteket finns det även möjlighet att lämna tillbaka böcker utan att komma in i själva biblioteket
vilket påverkar statistiken från och med 2014.
Arbetet med fjärrlån under 2014 låg hyfsat jämnt med 2013 års volym. Det är en omfattande verksamhet som uppskattningsvis tar cirka 100 arbetstimmar en normal vecka. Det som avgör hur mycket
tid fjärrlånet tar i anspråk är inte i första hand kopplat till mängden fjärrlån utan i högre grad vilken
karaktär det har. Inlån av så kallat grått material är mer komplicerat och några få sådana
beställningar kan ta mycket tid i anspråk.
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9

25

34

Under 2014 kom det nya fjärrlånesystemet BasILL igång vilket har varit en viktig förutsättning för att
HT-biblioteken ska kunna ha en hanterlig fjärrlåneverksamhet. Medarbetare från HT-biblioteken har
varit mycket aktiva i utvecklingen av systemet. Systemet har fortsatt att utvecklas under året och
behöver även fortsätta att utvecklas för att bli helt funktionellt.
Sedan många år erbjuder HT-biblioteken talboksstöd. Tjänsten omfattar även förmedling av
punktskrift och tillhandahållande av olika programvaror. Studenterna sköter i huvudsak nedladdningen av talböcker själva och biblioteken svarar för registrering, support samt bistår med
hantering av kursmaterial som behöver läsas in. Trenden från tidigare år med ett ökat antal
registrerade användare har fortsatt. 2014 hade HT-biblioteken 116 registrerade användare vilket är
en markant ökning sedan 2013 (då det var 68 registrerade användare). Även bibliotekariers handledning av användare bedöms ha ökat i motsvarande grad. Samtliga registrerade användare på HT
uppskattas vara studenter. Orsakerna till ökningen är oklar men uppfattningen är att det antas fler

studenter i behov av detta stöd på universitetet. Samarbetet med till exempel studievägledare, som
är viktiga för att förmedla tjänsten, har även förbättrats. Två bibliotekarier på HT-biblioteken arbetar
med stödet.

Stöd till lärande
Stöd till lärande är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Huvuddelen av undervisningen sköts av
respektive ämnesbibliotekarie. I stort sett alla undervisande bibliotekarier har genomgått den högskolepedagogiska grundkursen, under 2014 var det ytterligare en som gjorde det.
Målet är att biblioteksundervisningen i möjligaste mån ska vara väl integrerad med den övrig undervisningen. Under 2014 hade HT-biblioteken 313 timmars undervisning för sammanlagt 2899
studenter vilket följer den tidigare trenden att antalet timmar sjunker men att biblioteket når fler
studenter1. Motsvarande siffror för 2013 var 354,5 timmars undervisning för 2816 studenter. Förutom schemalagd undervisning har biblioteken även haft workshops, individuell handledning etc. för
studenter.
Under året har HT-biblioteken fortsatt med öppna biblioteksintroduktioner för de studenter som inte
deltar i de schemalagda introduktionerna. Det har varit en viss uppgång i deltagandet men det är
fortsatta svårigheter att fånga upp de grupper av nya studenter som är i störst behov av dessa
introduktioner. De öppna tillfällena är ett komplement till de schemalagda tillfällena och ska inte ersätta dessa, målet är att även introduktionerna ska vara en integrerad och anpassad del av
introduktionskurserna och inte något som ligger utanför dessa.
HT-biblioteken hade i slutet av året 62 ämnesguider (så kallade LibGuides) som användes 33 881
gånger under 2014.
Samarbetet kring biblioteksstödet på Campus Helsingborg har fortsatt att stabiliseras och fördjupas.
För att lyfta frågan anordnades gemensamma seminarier med personal från HT-biblioteken, Sambib
och Campus Helsingborgs bibliotek kring Google, vilka var välbesökta. V kommer att fortsätta att utveckla detta stöd framöver.

Stöd till forskning
Under 2013 genomfördes utvärderingen HTRQ14 vilket 2014 utmynnade i skriften HTRQ14 : An
Evaluation of Research at the Joint Faculties of Humanities and Theology, Lund University. HTbibliotekens forskningsstöd behandlas i ett av kapitlen. Utvärderingen fungerade under 2014 som ett
internt diskussionsunderlag för utvecklingen av forskningsstödet. En förändring som genomfördes
under året var att gruppen som arbetar med forskningsstöd utökades med en person och ett tillfälligt
tillskott med ytterligare en person som arbetade med LUP.
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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.

Forskningsstödet under 2014 var i övrigt till stor del oförändrat från tidigare år. Det påbörjade samarbetet med biblioteket vid samhällsvetenskapliga fakulteten och Campus Helsingborgs bibliotek fördjupades och ledde till gemensamma aktiviteter både i Lund och i Helsingborg. HT-biblioteken har i
övrigt fortsatt att erbjuda det redan etablerade stödet till forskningen. Som exempel kan nämnas
arbete med LUP, enskilt stöd till forskare rörande informationssökning, referenshanteringssystem,
arbete med Open Access och publiceringsfrågor samt frågor rörande utvärdering. Arbetet med
seminarier och workshops fortsatte under året. Det finns en önskan om att antalet deltagare på
dessa ska vara högre men uppfattningen är att de som kommer uppskattar tillfällena och att de
genom sin marknadsföring också bidrar med att sprida en kännedom om den kunskap som finns på
HT-biblioteken.
En uppskattning är att antalet frågor som ställs till de bibliotekarier som arbetar med fokus på
forskningsstöd ökar samt att det kommer från en bredare grupp av de anställda. Arbetet med att
fortsätta att sprida kunskap om det stöd som HT-biblioteken erbjuder behöver fortsätta. Det är märkbart att det finns oklarheter bland HT-anställda om vilket biblioteksstöd som erbjuds och var detta
görs behöver tydliggöras.

HT-bibliotekens samlingar
Under våren 2014 arbetades det intensivt med att förbereda de fysiska samlingarna på de berörda
biblioteken inför flytten till LUX. Den största delen av samlingarna hann gås igenom samt märkas och
få nya exemplarposter vilket var en förutsättning för att själva flytten och uppstarten av det nya
biblioteket skulle gå smidigt. Det som inte hann göras innan flytten var i huvudsak att göra iordning
den del av samlingarna som ska placeras i depå samt att gå igenom en äldre donation, en musiksamling som kom till biblioteket strax före flytten samt en del av samlingen rörande konst som bedöms till stor del vara dubbletter eller material som ska placeras i depå.
LUX-bibliotekens tidskriftsmaterial är till stor del ännu inte genomgånget. Vidare krävs en fortsatt
ommärkning av kursbokssamlingen vilket görs löpande. Referenssamlingarna på de bibliotek som
skulle ingå i LUX lämnades orörda till efter flytten då bedömningen var att det skulle bli lättare att
hantera den då den var samlad på ett ställe.
Även om de kvarvarande ogenomgånga samlingarna på SOL haft lägre prioritet under förberedelserna av LUX-flytten har arbetet med dem pågått parallellt. Speciellt kan nämnas en fortsatt
genomgång av de grekiska samlingarna. En större mängd böcker och tidskrifter från såväl LUX- som
SOL-biblioteket har under året blivit depålagda. Möjligheten att depålägga är en förutsättning för det
fortsatta arbetet med samlingarna.
Användningen av det tryckta beståndet som är placerat på HT-biblioteken är fortsatt högt även om
det sjunkit. 2014 hade HT-biblioteken 51 058 utlån och 35 673 omlån. Sammanlagt gjordes 86 731
lån av HT-bibliotekens böcker. Motsvarande siffror för 2013 var 59 515 initiala lån och 34 399 omlån
(sammanlagt 93 914 lån). En tänkbar delförklaring till nedgången är att delar av HT-biblioteken var
stängda tidvis under 2014. Inför flytten har fokus legat på gallring samt depåläggning av material

vilket inneburit att samlingarna minskat. Mellan 2013 och 2014 ökade dock antalet registrerat
material på HT-biblioteken, 2013 hade biblioteket ett bestånd på 224 948 men 2014 var beståndet
237 445. Att det är en ökning trots gallring och depåläggning beror på dels nyförvärv och dels på att
det gjorts en retrokatalogisering av tidigare oregistrerat material. Nyförvärvslistor för tryckt material
kan nås via Libris2. Därtill kommer nyförvärvat digitalt material samt material som är placerat på
Campus Helsingborgs bibliotek.
Några förvärv eller uppstarter av prenumerationer är:
 Canterbury Dictionary of Hymnology
 Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (EALL)
 International Historical Statistics
 Talmud Bavli (Babylonia Talmud)
 Food history
 Oxford Bibliographies
- Linguistics
- Music
- Biblical Studies
- Islamic Studies
- Hinduism
- Buddhism
 Very Short Introductions (Arts & Humanities)
 PhilPapers
Under 2013-2014 deltog flertalet bibliotek, inklusive HT-biblioteken i ett gemensamt projekt med
Patron Driven Acquisition (PDA). Genom PDA får bibliotekets användare tillgång till e-böcker som
biblioteket inte äger. Beroende på hur användarna använder dessa e-böcker genereras antingen en
hyra eller ett köp av materialet enligt uppsatta regler. HT-bibliotekens erfarenheter av projektet var
att e-böckerna som vi hade tillgång till via PDA i och för sig användes men att det mer bekräftade det
ordinarie förvärvet än höjde kvaliteten för användarna genom att de hade tillgång till mer material.
HT-biblioteket deltog därför enbart en kortare period i projektet.

Flytten till LUX-biblioteket
Förberedelserna inför flytten har pågått under många år men under våren 2014 intensifierades
arbetet. För att hinna med nedpackning, flytt och uppackning av allt material stängdes de berörda
biblioteken den 26 maj. Information skickades ut till samtliga studenter och anställda på HTfakulteterna via e-post och information spreds även på andra sätt. Uppmaningen var att bibliotekets
användare skulle låna det material de behövde över sommaren innan biblioteken stängde samt att
de skulle säga till om det var något referensmaterial som man temporärt ville skulle flyttas över till
SOL-biblioteket. Den kurslitteratur som var kopplad till sommarkurser flyttades även den till SOL-
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Nyförvärv av tryckta böcker – LUX-biblioteket (inklusive de bibliotek som flyttat dit) 2014
Nyförvärv av tryckta böcker – SOL-biblioteket 2014

biblioteket. Förutom flytt av fysiskt material flyttades även vissa tjänster, som till exempel fjärrlåneservice, till SOL-biblioteket under sommaren.
Det gjordes under sommaren flera körningar i bibliotekssystemen för att material inte skulle anges
som tillgängligt när biblioteken hade stängt och för att det skulle få rätt lokation på LUX. Återlämnade böcker under sommaren samlades upp på SOL dels för att reserverade böcker skulle fångas
upp och dels för att grovsorteras innan de togs över till LUX.
Själva nedpackningen tog tre veckor och resulterade i cirka 3000 lådor som skulle till LUX. För nerpackningen timanställdes ett antal av bibliotekets ordinarie studentvakter. Nedpackningen var inte
helt lätt då den försiggick i lokaler där det till viss del var trångt, höga hyllor och där det saknades bra
utrymmen för att förvara de packade lådorna. Flyttfirman flyttade bibliotekets samlingar under midsommarveckan och uppackningen påbörjades därefter direkt. Uppackningen blev mer komplicerad
än beräknat då bygget var försenat. Det innebar att vissa delar av biblioteket inte var alls klart och i
andra delar var inte bokhyllorna monterade. Lådorna fick placeras där det gick och de behövde
samsas med hantverkare som arbetade i samma utrymmen.
På grund av förseningen räknades LUX som en byggarbetsplats vilket krävde att bibliotekspersonalen
var tvungen att använda skyddsutrustning i stora delar av huset och att enbart de som genomgått en
säkerhetsutbildning fick vistas i lokalerna. Ytterligare komplikationer var att det var varmt och
ventilation, solavskärmning och el saknades i lokalerna, vilket gjorde att arbetet var mycket
påfrestande. Bibliotekspersonalen skulle ha fått tillgång till sina arbetsrum efter midsommar men på
grund av förseningarna fick SOL-biblioteket fungera som utgångspunkt under hela sommarens
arbete. Uppackningen tog därför längre tid och mer kraft än beräknat. In i det sista inför öppnandet
arbetades det med att få upp material och det planerade arbetet med att hinna gå igenom referenssamlingarna hanns inte med. Den 25 augusti öppnades LUX-biblioteket.
Även om flytten blev mer komplicerad och svårarbetad än förväntat på grund av förseningen av
bygget gick den på det stora hela bra. Det inträffade en större incident med en läcka över kompaktmagasinet. Detta föranledde att vissa tidskrifter fick gallras och området saneras.

Nätverket Lunds universitets bibliotek (LUB)
Under 2014 fortsattse de redan inledda diskussionerna kring hur bättre samarbetsformer för nätverket ska utformas. Under våren beslutades om en ny arbetsstruktur där det bland annat tillsattes
tre strategiska grupper som ska ta gemensamt grepp på verksamheten. De tre strategiska grupperna
är:
 Strategisk grupp för media och system (MoS)
 Strategisk grupp för pedagogik, service och miljö (PSM)
 Strategisk grupp för forskning och forskningsprocesser (FoF)
För att samla medarbetare som arbetar med samma arbetsuppgifter på tvärs över LUB har en rad
professionella medarbetarnätverk som hålls samman av e-postlistor skapats. Arbetsgrupper tillsätts i
huvudsak av de strategiska grupperna vid behov. Dessa ska ha väl definierade uppdrag och vara tids-

begränsade. Ett av syftena med detta är att fler medarbetare ska ges möjlighet att delta i en LUBgemensam arbetsgrupp någon gång än i det tidigare systemet med mer eller mindre permanenta
arbetsgrupper.
Även Biblioteksrådet har fått en ny utformning och bytte under 2014 namn till Ledningsgruppen.

Övrigt
Under hösten genomfördes en så kallad LibQual-enkät på samtliga bibliotek vid Lunds universitet.
Enkäten är helt standardiserad med syfte att resultaten ska kunna jämföras med andra, både svenska
och internationella, bibliotek. Tanken är även att det ska finnas ett jämförbart material om man återupprepar undersökningen efter några år. Genom enkäten skapas en bild av hur användarna betraktar
bibliotekens service, system och lokaler. Analys av resultatet för både LUB som helhet och för
respektive bibliotek kommer att fortgå under 2015.

HT-bibliotekens medarbetare
HT-bibliotekens medarbetare har under 2014 deltagit i LUB-organisationens internutbildningar samt i
externa konferenser och kurser. Ett urval av vad man deltagit i är nämnt:
Carl Andersson, praktikant 33 %
Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingsvård
Mikael Borg, vikarierande bibliotekarie 100 % (tjl. 25 %)
Ämnesansvar:
- Engelska
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Workshop i digitalt bemötande (140410)
- Första hjälpen-utbildning (141013, 141106)
- Bemötandedag i Västerås (141016)
Per Carleheden, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Religionshistoria (hösten)
- Religionsfilosofi med etik (hösten)
- Religionsbeteendevetenskap (hösten)
- Teologi
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Fjärrlån
- Referenshanteringssystem
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Fjärrlån (funktionsgrupp)
- Nytt SAGA (projektgrupp)
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Information om BONUS-avtalet (141028)
- EndNote-presentation (141111)
- Nätverksträff för förvärvsfrågor (141114)
Per-Anders Dencker, biblioteksassistent 50 %
Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingsvård
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- LUBsearch-utbildning (141009)
Annakim Eltén, bibliotekarie 100 % (tjl. 15 %)
Ämnesansvar:
- Japanska
- Kinesiska
- Ryska

- Polska
- Öst- och Centraleuropastudier
- Europastudier
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Forskningsstöd
- Webben
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Vetenskaplig kommunikation (arbetsgrupp)
- Förutsättningar för och förslag till utformning av ny webbplats för Lunds universitets
bibliotek (projektgrupp)
- LUCRIS tester (arbetsgrupp)
- Nätverket för digital humaniora
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Lund Online (140320)
- Plum Analytics and our Approach to Altmetrics Web webinar, EBSCO (140910)
Sofie Eriksen, vikarierande bibibliotekarie 100 % (140804-)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
- Fjärrlån
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Fjärrlåneutbildning Basill (150923)
- Grundkurs i katalogisering (151008, 151017)
- LUBsearch-utbidning (151009)
Fredrik Eriksson, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Filosofi
- Kognitionsvetenskap
- Idé- och lärdomshistoria
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Stöd till lärande
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Bibliotekens roll i lärandet (arbetsgrupp)
- LUBsearch superusergrupp (referensgrupp)
- Informationsgrupp LUX
- LibGuide (referensgrupp)
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Visionsdag om e-lärande vid LU (140424)
- Campus Open (141114)
- Seminarium om KIB-lab (141208)
Ann-Sofi Green, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Lingvistik

- Nordiska språk
- Semiotik
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Förvärv
- Referensmaterial
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Förvärv (nationella grupp)
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Information om BONUS-avtalet (141028)
- EndNote-presentation (141111)
- Nätverksträff för förvärvsfrågor (141114)
Jenny Hallström, bibliotekarie 100 % (delvis tjl. 20-25 %)
Ämnesansvar:
- Religionshistoria (våren)
- Etnologi (hösten)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Fjärrlån
- Låneservice
- Studentvakter
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Flyttansvarig för biblioteken till LUX
- Fjärrlån (funktionsgrupp)
- Biblioteksgruppen LUX (projektgrupp)
- Nytt SAGA (projektgrupp)
- Media och system (strategigrupp)
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- LUB-dagen (140604)
- Omvärldsbevakning bibliotekssystem: visning av Alma (Ex Libris) (141118)
- Visning av Lovisas nya användargränssnitt Chamo (141120)
Rayeheh Hamedani, bibliotekarie 100 % (tjl. 100 % 140601-)
Ämnesansvar:
- Semitiska språk (våren)
- Mellanösternkunskap, Mellanösternstudier (våren)
- Jiddisch (våren)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Katalogisering (funktionsgrupp)
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Undervisningsplattformen (140212)
- SAGE-genomgång (140227)
- Skugga en kollega (140315)

Kjell Helmebo, bibliotekarie 100 %
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Fjärrlån
- Talböcker
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Tillgänglighet (funktionsgrupp)
- Fjärrlån (funktionsgrupp)
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Studiedag anordnad av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) (140513)
Marie Hoen, bibliotekarie 100 % (tjl. 15 %)
Ämnesansvar:
- Arkeologi
- Historisk arkeologi
- Antikens kultur och samhällsliv
- Historisk osteologi
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
- Forskningsstöd
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Katalogisering (funktionsgrupp)
- DIK-LU (ordförande)
- Biblioteksstyrelsen (facklig representant)
- LUKOM-styrelsen (facklig representant)
- Centrum för Danmarksstudiers styrelse (facklig representant)
- Institutionen för kulturvetenskapers institutionsstyrelse (facklig representant)
- HMS-kommitté för Universitetsbiblioteket (facklig representant)
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Mötesplats Open Access 2014 (140401-140402)
- SOLLUX-seminariet: Humanioras tid är nu (141002)
- Digital humaniora (141015)
Erland Holmér, bibliotekarie 100 %
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- katalogisering
Anja Hoppe, vikarierande bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Projektledning och entreprenörskap för humanister (våren)
- Förlags- och bokkunskap (hösten)
- Mänskliga rättigheter (hösten)
- Kommunikation och medier (hösten)
- Bokhistoria
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Marknadsföring

- LUP
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Skriva konferenshandbok
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- LUVIT-workshop (140519)
- Webinar Early European books (141022)
- EndNote-presentation (141111)
Viktoria Hörnlund, fakultetsbibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Etnologi (våren)
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Forskning och forskningsprocesser (strategigrupp)
- Biblioteksrådet/Ledningsgruppen LUB
- Samordning av elektronisk media (arbetsgrupp)
- Biblioteksgruppen LUX (projektgrupp)
- LibQual (styrgrupp)
- Ledarskapsnätverk inom Lärosäten Syd
- Prefektforum
- LUX husstyrelse
- LUB-webben (arbetsgrupp)
- Nätverket för digital humaniora
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Ett psykologiskt perspektiv på lön, DIK-seminarium (140411)
- Framtidens lärandemiljöer (140528)
- Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige (IFFIS14), konferens (141021)
Ulrika Karlsson, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Modevetenskap
- Digitala kulturer
- ABM
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Tillgänglighet (talböcker)
- Kopieringstillstånd
- Förvärv
- Upphovsrätt
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- LibQual (arbetsgrupp)
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- LibQual kickoff (140120)
- Pedagogisk inspirationskonferens på LUX (140919)
Kajsa Landin, vikarierande biblioteksassistent 75 % (140818-141231)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Samlingarna

Inger Larsson, bibliotekarie 100 % (tjl. 50 %)
Ämnesansvar:
- Tyska
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
- Fjärrlån
Aron Lindhagen, bibliotekarie 100 % (tjl. 10 %)
Ämnesansvar:
- Mastersprogrammen på SOL (våren)
- Religionsfilosofi med etik (våren)
- Religionsbeteendevetenskap (våren)
- Semitiska språk (hösten)
- Mellanösternkunskap, Mellanösternstudier (hösten)
- Jiddisch (hösten)
- Humanistlaboratoriet
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Forskningsstöd
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- LUP-utveckling (arbetsgrupp)
- Nätverket för digital humaniora
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Lund Online (140321)
- CCL Retreat, Ystad (140325)
- Bibliotheca Baltica 12th International Symposium: Digital Humanities – where are the
Libraries? (141009-141010)
Kristina Nilsson, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Filmvetenskap
- Litteraturvetenskap
- Barnlitteratur
- Teatervetenskap
- Författarskolan
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Låneservice
- Studentvakter
- Katalogansvarig
- Referenshanteringssystem
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Lovisa (referensgrupp)
- LUBs kompetensutvecklingsgrupp (arbetsgrupp)
- Chamo (arbetsgrupp)
- Planering av Biblioteksdagarna (arbetsgrupp)

Har under 2014 bland annat deltagit i:
- EndNote-presentation (140419)
- Omvärldsbevakning bibliotekssystem: visning av Alma (Ex Libris) (141118)
- Seminarium om KIB-lab (141208)
Spyridoula-Maria Pairamidou, vikarierande bibliotekarie 100 %
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Fjärrlån
- Katalogisering
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- End Note utbildning, Lund (140411)
- Fördjupning kurs i DDK, Stockholm (140506-140508)
- Utbildning i fjärrlån, Lund (140923)
Cathrin Sernham, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Förlags- och bokmarknadskunskap (våren),
- Projektledning och entreprenörskap för humanister (hösten)
- Intermediala studier
- Konsthistoria och visuella studier
- Kulturadministration
- Musikvetenskap
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Webben
- Tidskrifter
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- LUBs kamratförening
- Miljögruppen på LUX
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Skuggning av kollega som jobbar med tidskrifter (våren)
- Tidskriftshantering UB, studiebesök (140820)
- Forskning pågår (141128)
Erik Svanström, bibliotekarie 100 % (tjl. 140915-141215)
Ämnesansvar:
- Kommunikation och medier (hösten)
- Mänskliga rättigheter
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Nordic NIAS Council (NNC) Library Group
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Högskolepedagogiska kursen (vt14)
- Användarmöte för Dewey, KB Stockholm (140410)
- Pekinguniversitets bibliotek, arbetsutbyte (141009-141204)

Johanna Tagesson, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Historia
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Tidskrifter
- E-media
- Studentstöd
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- Samordning av elektronisk media
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- Lund Online (140320-140321)
- E-medier i utveckling, SFIS:s vårkonferens (140408)
- Digitalt bemötande (140410)
Gunnel Thomas, bibliotekarie 100 % (pensionering 140430)
Ämnesansvar:
- Kommunikation och medier (våren)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Tidskrifter
Cecilia Whitehorn, ekonom 100 % (delat med IT, HumLab och Folklivsarkivet)
Katarina Wickström, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Romanska språk inkl. grekiska och latin
- Mastersprogram Språk och språkvetenskap (hösten)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Förvärv
Medlem i/specialuppdrag 2014:
- PDA-projektet
Har under 2014 bland annat deltagit i:
- LUBsearch-utbildning (141009)
- Första hjälpen-utbildning (141013, 141106)
- Visning av Lovisas nya användargränssnitt Chamo (141119)

Studentmedarbetare 2014
Magnus Annemark
Jessica Classon
Astrid Danielson
Li Eriksdotter Andersson
Sofie Eriksen
Thomas Evertsson

Emma Håkansson
Maya Isaksson
Kajsa Landin
Dolores Meden
Andrea Mervik
Annelie Månsson

Susanne Persson
Rebecka Pettersson
Molly Uhlmann Lindberg

