De senaste åren har HT-biblioteken präglats mycket av att förbereda och genomföra flytten av fem
bibliotek till LUX-biblioteket vilket skedde 2014. Även om arbetet med lokalerna och med att ta hand
om samlingarna kopplat till flytten har fortsatt under 2015 är fokus på detta inte längre lika
dominerande. Under 2015 har istället samlingarna och lokalerna på SOL börjat diskuteras och
framför allt har HT-bibliotekens verksamhet varit under interna diskussioner. Under våren åkte HTbibliotekens personal på ett internat där vi diskuterade hur ämnesbibliotekarierna arbetar med
förvärv, undervisning och forskningsstöd. Ämnesbibliotekariern ska fungera som en länk mellan
biblioteket och ämnena och möjliggöra att vår verksamhet utgår från studenternas, lärarnas och
forskarnas specifika behov inom respektive ämne. Närheten mellan biblioteket och ämnena är en
förutsättning för att vi ska kunna arbeta både med kvalitét och vara resurseffektivt.
Majoriteten av medarbetarna på HT-biblioteken fungerar som ämnesbibliotekarier men utöver det
arbetar alla även med en eller flera specialfunktioner. Vissa personer arbetar enbart med en sådan
inriktning. Dessa specialiseringar är viktiga för att utveckla bibliotekets verksamhet som helhet. I och
med flytten till LUX har förutsättningarna att arbeta mer specialiserat ändrats. Arbetet med att
anpassa arbetsformerna och att ha tydliga verksamhetsområden har skett under en längre tid men
först nu när LUX-biblioteket har kommit på plats har det gått att arbeta mer konsekvent efter detta.
Under året har rutiner och arbetsfördelning kommit allt mer på plats. Målet är delvis att effektivisera
arbetet men även att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och högre kvalitet för
användarna. Kombinationen med både ämnesbibliotekarier och experter i olika funktioner i ett nära
samarbete skapar goda förutsättningar för verksamheten. En av ledstjärnorna är att HT-biblioteken
ska vara en verksamhet även om vi verkar i flera fysiska lokaler.

Lund, 1 februari 2016
Viktoria Hörnlund, Fakultetsbibliotekarie

Om biblioteken
Hela biblioteksverksamheten 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
humanistiska och teologiska fakulteternas verksamhet. HT-biblioteken ingår även i nätverket Lunds
universitets bibliotek (LUB) och har ett nära samarbete med de andra biblioteken vid universitetet.
HT-biblioteken består, sedan sommaren 2014, av två fysiska enheter; LUX- och SOL-biblioteket. HTbiblioteken har även verksamhet på Campus Helsingborg vilket sker i samarbete med det lokala
biblioteket samt Samhällsvetenskapliga biblioteket.

HT-bibliotekens service
Antalet besökare under 2015 var, enligt räkneverken, 315 342 personer. Detta är en mindre uppgång
från 2014 då siffrorna var 305 837. Det bör dock noteras att det inte helt går att jämföra med tidigare
års siffror då de inte har tagits fram på samma sätt. Räkneverken mäter även enbart antalet personer
som passerar de publika ingångarna till biblioteket vilket gör att siffrorna inte är heltäckande.
Under 2015 har HT-biblioteken ökat till dubbelbemanning i informationsdiskarna stora delar av
dagarna. I och med det har användarna kunnat få snabbare hjälp av personalen och det har även lett
till att vi har kunnat höja kvaliteten på den service som vi har vid diskarna, det är nu lättare att låta
ett ärende ta längre tid eller att vid behov följa med användare ut i biblioteket.

LibQual-enkäten
Under hösten 2014 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. Det har även varit möjligt att ge fria
kommentarer. Genom enkäten skapas en bild av hur användarna betraktar bibliotekens service,
system och lokaler. De aspekter som kommer fram är indikatorer på vilken nivå av service
användarna upplever att de får, vilken nivå de hade önskat samt vilken nivå som de anser är den
lägsta godtagbara. Under 2015 har resultatet analyserats både för LUB som helhet och för respektive
bibliotek. Det är svårt att dra några direkta slutsatser från enkäten, de standardiserade frågorna gör
att det kan vara svårt att tolka vad som avses, det är relativt låg svarsfrekvens och det finns en hög
standardavvikelse i många frågor. Enkäten täcker inte heller bibliotekets hela verksamhet. Enkäten
kan dock fungera för att se tendenser och peka på områden som vi behöver undersöka mer.
HTs användare använder både fysiska och digitala bibliotek något mer än övriga på Lunds universitet.
En majoritet av användarna utnyttjar bibliotekens fysiska och digitala resurser varje vecka eller ännu
mer frekvent. Merparten använder sig av LUX- och SOL-biblioteket även om många även använder
UB. Överlag är HTs användare nöjda med biblioteken, det generella betyget ligger strax över medel
för hela Lunds universitet. Speciellt ”bemötande” får högt betyg. Det som enkätsvararna från HT
önskar förbättringar på rör lokalerna och man är inte heller helt nöjd med samlingarna. HTs

användare har även, liksom övriga användare vid LU, synpunkter på söksystemen som man menar
skulle vara bättre.

Fjärrlån
Fjärrlånehanteringen på HT-biblioteken är fortsatt hög:
Fjärrlån 2014

LUX

SOL

Totalt

Fjärrlån 2015

LUX

SOL

Totalt

Böcker inlån

2133

2563

4696

Böcker inlån

2520

2096

4616

Böcker utlån

922

902

1824

Böcker utlån

1272

862

2134

Artiklar inlån

181

168

349

Artiklar inlån

227

148

375

Artiklar utlån

9

25

34

Artiklar utlån

14

36

50

Beställningar av böcker som fjärrlån betraktas av HT-biblioteken som potentiella inköpsförslag, om
titeln bedöms som relevant för samlingarna och är tillgänglig för snabb leverens köps boken in istället
för att lånas. Under hösten har ett försök att skapa bättre rutiner för detta startats, titlarna som går
från fjärrlånebeställningar till förvärv dokumenteras och det ska utvärderas under 2016.
Sedan hösten 2015 arbetar Kungliga biblioteket med ett pilotprojekt i syfte att förenkla fjärrlån av
audiovisuella medier från Svensk mediedatabas (SMDB). Tanken är att DVD-hanteringen ska ersättas
med strömmad access, direkt via SMDB. HT-biblioteken och forskare från ämnet Filmvetenskap
deltar i detta projekt och får därmed möjlighet att påverka hur tjänsten för strömmad access ska
utvecklas. Det är dock tal om minst två års utveckling innan denna tjänst kan bli tillgänglig för alla.

Talböcker
Talboksstödet fortsätter att öka. Den statistik som går att få fram visar att HT-biblioteken 2015 hade
164 registrerade användare (att jämföra med 2013 då det var 68 och 2014 var det 116 registrerade
användare). Bibliotekarier hanterar registreringar, organiserar inläsning av kursmaterial och ger den
support som användarna behöver. Samtliga registrerade användare på HT uppskattas vara studenter.
Några tänkbara förklaringar till uppgången är att samarbetet med till exempel studievägledare har
förbättrats och att antalet studenter med detta behov har ökat vid universitetet.

Utskriftssystem
Under 2015 gick HT-biblioteken över till ett nytt utskriftssystem samt bytte kopieringsmaskiner enligt
upphandlingen. Systemet innebär förbättringar i den meningen att användare lätt loggar in på
maskinerna via sina LU-kort samt att det även går att få utskrifter från bärbara datorer. En nackdel är
att det är omständigt att skapa kontona, speciellt för utländska studenter.

Webben
Den gemensamma LUB-webben gjordes helt om under 2015 vilket i sin tur skapade ett behov av att
justera HT-bibliotekens webb. Förutom att anpassa webben till LUBs fanns det även ett behov av att
generellt göra en större uppdatering av informationen samt att gå igenom de engelska sidorna.

Tidigare saknades en tydlig ingång för information som rör skriva och referera, detta har därför fått
en helt ny ingång1 på webbplatsen.

Stöd till lärande och verksamhet till allmänheten
Stöd till lärande är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Huvuddelen av undervisningen sköts av
respektive ämnesbibliotekarie. Alla undervisande bibliotekarier med fasta tjänster har nu genomgått
den högskolepedagogiska grundkursen, under 2015 var det tre stycken som genomgick denna. En har
under året även gått fördjupningskursen.
Under 2015 hade HT-biblioteken 3802 schemalagda timmars undervisning som sammanlagt 2627
studenter deltog i3 vilket är en mindre nedgång i förhållande till förra året. Förutom schemalagd
undervisning har biblioteken även haft workshops, individuell handledningar etc. för studenter.
HT-biblioteken har tidigare provat att ha öppna biblioteksintroduktioner som ett komplement för de
studenter som inte deltar i de schemalagda introduktionerna. Det har dock inte varit framgångsrikt
och under året återgick HT-biblioteken till att enbart ha schemalagda introduktioner. Det är dock en
utmaning att både få kursansvariga att boka in introduktioner, liksom annan biblioteksundervisning,
samt att få studenter att komma. För att biblioteksundervisning, oavsett nivå, ska vara framgångsrik
är det viktigt att den är integrerad med övrig undervisning. I många ämnen är biblioteksundervisningen väl integrerat och vi har bra närvaro av studenterna men i andra ämnen är bilden inte lika
positiv. Problemet har varit ett återkommande diskussionsämne på HT-biblioteken under året.
Även om HTs studenter och forskare, enligt biblioteksenkäten LibQual, använder biblioteken i stor
omfattning är uppfattningen att alla inte känner till vilket stöd de kan få från biblioteket. Speciellt kan
det vara viktigt att nå studenter som av olika anledningar varken kommer på biblioteksundervisningen, till biblioteksdiskarna eller utnyttjar möjligheten att boka en tid med sin ämnesbibliotekarie. Under året provade HT-biblioteken att ha bibliotekarier tillgängliga i den så kallade
läsesalen på LUX vissa tider under namnet ”Fråga HT-biblioteken”. Lokalen ligger utanför det övriga
biblioteket och möblemanget är anpassat för t.ex. grupparbete. Då det även ligger centralt i huskomplexet där många passerar såg vi det som ett sätt att skapa en medvetenhet kring oss och
därmed kanske nå de som inte uppsöker biblioteken annars. Det hela var lyckat i den meningen att
det nog skapade en viss högre kontakt mellan användare och biblioteken men uppfattningen är att
det främst var bland de användare som redan är väl förtrogna med biblioteken. Under året valde vi
därför att återgå till att ha öppna sökverkstäder i vår datorsal samt att utöka servicenivån i
informationsdiskarna genom att ha högre grad av bemanning där.
Ett viktigt verktyg för att förmedla biblioteksresurser är våra ämnesguider.4 Genom guiderna kan
användarna själva hitta till ett urval av resurser som är viktiga inom respektive ämne. De används
även som en pedagogisk resurs i undervisningen och i biblioteksdiskarna. Ämnesguiderna vänder sig
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Skriva och referera
Baserat på att en undervisningstimme är 45 min.
3
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.
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till både studenter och forskare men kan antas används mest av studenterna. 2015 hade HTbiblioteken 62 guider vars länkar har använts 63 290 gånger. Det är en uppgång i användningen från
2014 då vi hade 63 guider vars länkar användes 50 372 gånger.5
Under Humanist- och teologdagarna höll HT-biblioteken föreläsningar med rubriken Google – en
genialisk stalker?.

Stöd till forskning
Arbetet med HT-bibliotekens stöd till forskning har på det stora fortsatt under samma former som
tidigare. Vi har bl.a. ett fortsatt samarbete med Samhällsvetenskapliga biblioteket och Campus
Helsingborgs bibliotek med gemensamma arrangemang. Det har även varit ett fortsatt samarbete
med Skriftserierna på HT, t.ex. har gemensamt informationsmaterial tagits fram. Vissa frågor och
aktiviteter har varit speciellt i fokus under 2015 vilket har gjort att det varit lite mindre programverksamhet än tidigare.6
Under våren 2016 kommer LUCRIS att ersätta bland annat det gamla systemet LUP. Detta kräver
förberedelser av det nya systemet och även anpassning inför den kommande migreringen av
material från den gamla databasen. Personal från HT-biblioteken har under året arbetat med detta i
både gemensamma arbetsgrupper för LUB samt internt på HT. Arbetsgruppen som arbetar med LUP
har därför förstärkts med ytterligare två personer under hösten.
Inför 2016 års ansökningar till VR och RJ var HT-biblioteken med och ordnade workshops med
speciellt fokus på den expertis som HTs olika infrastrukturenheter kan bistå med vid både
ansökningsskrivandet och genomförandet av projekt. I workshoparna togs bland annat upp vad som
behövs för att skriva en bra forskningsöversikt; hur man gör en effektiv litteratursökning och
fördelarna med att hantera referenser med hjälp av t.ex. EndNote. Andra moment som ingick var hur
man sprider sina resultat och tillmötesgår krav från finansiärer rörande open access-publicering.
Även aspekter kring hur man hanterar den data som projekt genererar, vilket stöd det går att få från
biblioteket och hur en Data Management Plan (DMP) skrivs ingick. Tillfällena kommer att få uppföljningar i februari 2016 då deltagarna får möjlighet till individuell feedback på forskningsöversikt,
synlighet, och datahantering i sina utkast till projektansökningar.
HT-biblioteket har ansett att kontakten och stödet till doktorander kan utvecklas mer än idag. Under
året har det därför varit en intensifierad kontakt med bland annat doktorandkåren. Förhoppningen
är att det ska öka medvetenheten hos denna grupp om vilket stöd de kan få från biblioteket.
Under 2015 har forskningsdata varit en fråga som lyfts i olika sammanhang. Även om frågan inte är
ny för HT-biblioteken har arbetet med den kommit i fokus och fått en annan tonvikt. Under året
påbörjades diskussioner om vilken roll som biblioteket ska ha rörande stödet till HTs forskare i
forskningsdatafrågor. HT-bibliotekens ingång i arbetet med forskningsdata är att det bör vara en
integrerad del av bibliotekets övriga forskningsstöd och att utvecklingen av stödet ska ske i en nära
5

Uppgifterna i årsberättelsen för 2014 är fel, där redovisas att ämnesguiderna använts 33 881 gånger. Denna
siffra gäller dock enbart en delmängd av guiderna.
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samverkan med forskarna. Personal från HT-biblioteken har under året bland annat deltagit i en
utbildning i Oxford med inriktning på digital humaniora för att stärka bibliotekets kompetens i frågan.
Arbetet med forskningsdata är under utveckling och fokus på detta kommer att fortsätta under 2016
då vi bland annat kommer att arbeta i projektform i samarbete med Samhällsvetenskapliga
biblioteket. Kontakten med SND har under året utvecklats och fördjupats.

HT-bibliotekens samlingar
Det är en fortsatt hög utlåning av HT-bibliotekets tryckta böcker.7 2015 hade HT-biblioteken 54 935
initiala utlån och 33 208 omlån. Sammanlagt gjordes 88 143 lån av HT-bibliotekens böcker.
Motsvarande siffra året innan var 86 731. Nyförvärvslistor för tryckt material och även elektroniska
böcker kan nås via Libris8. Därtill kommer nyförvärvat material som är placerat på Campus
Helsingborgs bibliotek.
Exempel på större förvärv eller uppstarter av prenumerationer under 2015:
 Brill’s Encyclopedia of Hinduism (e-bok, köp)
 The Cambridge World History (e-böcker, köp)
 Communication Source (databas, prenumeration)
 Encyclopedia of Library and Information Sciences (e-bok, friköp)
 Enhanced Electronic Grammars (databas, köp)
 Handbook of medieval studies (e-bok, köp)
 Handbuch des Antisemitismus (e-böcker, köp)
 Human Rights Studies Online (databas, prenumeration)
 Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Literatur (databas, prenumeration)
 LOEB Classical Library (e-böcker, köp)
 Mediae Latinitatis Lexicon Minus (e-bok, köp)
 The Palazzo Schifanoia in Ferrara (böcker, köp)
 Routledge Handbooks Online : Communication, journalism, media & culture (e-böcker, köp)
 Thesaurus linguae Graecae (databas, friköp 5 år)
 Vogue archive (databas, friköp)
Under 2015 har det även startats prenumerationer på ett antal tidskrifter/seriella publikationer:
 Caiman, cuadernos de cine
 Contributions to the History of Concepts
 Critical Studies in Fashion and Beauty
 Dress
 The Economist
 Environmental Values
 Europe : revue litteraire mensuelle
 European Journal of Scandinavian Studies
7

Det går inte att utläsa statistik på de elektroniska resurserna som är specifikt köpta av HT.
Nyförvärv av tryckta böcker – LUX-biblioteket 2015
Nyförvärv av tryckta böcker – SOL-biblioteket 2015
Nyförvärv av elektroniska böcker – HT-biblioteken 2015
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Girlhood Studies
HOPOS : The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science
Journal of Modern European History
Journal of the Chinese Language Teachers Association
Med andra ord : nyhetsblad för Översättarna i Sydsverige
Modern filosofi
Moral Philosophy and Politics
Northern Lights
Opuscula : annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome
SATS - Northern European Journal of Philosophy
Storia della Storiografia
Studies in Eastern European Cinema

I LibQual-enkäten framkom synpunkter på samlingarna. Den fråga där HTs användare i huvudsak
skiljer sig från LUs generellt rör det tryckta beståndet av material där man uttrycker ett visst
missnöje. Att just HTs användare har åsikter om det tryckta beståndet är naturligt då materialet
spelar en viktigare roll här än på andra fakulteter. Synpunkternar är svåra att tolka och HTbiblioteken behöver därför gå vidare och undersöka vad användarna tycker för att få en tydligare bild
av hur vi kan förbättra våra samlingar.
Under året har det pågått förberedelser för att SOL-biblioteket ska gå över till Dewey Decimal
Classification (DDC) som hylluppställning. Sedan några år används DDC som klassifikationssystem av
HT-biblioteken liksom de flesta andra akademiska biblioteken i Sverige. Inför flytten till LUXbiblioteket infördes detta som hylluppställningssystem på de berörda biblioteken vilket gjorde att
HT-biblioteken var tidigt med i denna process och har god erfarenhet och kunskap om detta. DDC,
som både klassifikations- och hylluppställningssystem, är en fråga som är högaktuell för många
bibliotek (både forsknings- och folkbibliotek) i Sverige. Personal på HT-biblioteken deltar i olika
sammanhang där frågor kring detta diskuteras och arbetar även med att undervisa andra i ämnet.
SOL-biblioteket fick invänta att flytten till LUX var klar innan övergången påbörjades där. Under 2015
har diskussioner speciellt kretsat kring hur HT-biblioteken bäst hanterar den stora samlingen
skönlitteratur på SOL-biblioteket i en DDC-uppställning. Under året har en hyllplaceringslista för SOLbiblioteket skapats9, det har varit genomgång för personalen och arbetet har så smått kommit igång.
Arbetet är omfattande och det beräknas att ta flera år, under denna tid kommer det därmed att
finnas två parallella hylluppställningar på SOL-biblioteket.
Från såväl flytten till SOL-biblioteket 2004 och LUX-biblioteket 2014 finns det boksamlingar och
tidskrifter som behöver gås igenom på olika sätt. I vissa fall handlar det om att materialet ska
sorteras och märkas upp för att underlätta användningen, i andra fall handlar det om att materialet
behöver gås igenom för att antingen införlivas i de egna samlingarna alternativt gallras eller
depåläggas. För material som ska införlivas i samlingarna eller depåläggas krävs ett större arbete
med att katalogisera det. Under 2015 har det gjorts en fullständig inventering av boksamlingarna
som behöver hanteras och en prioritetslista för vilket material som ska gås igenom först. Flera
materialkategorier har under året hanterats och kunnat strykas från listan och andra är pågående
projekt. Arbetet med att gå igenom samlingarna kommer att fortsätta under många år.
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Under 2014-2015 har nätverket Lunds universitets bibliotek (LUB) gemensamt sett över hur den
centrala potten för e-media hanteras. Denna pott har finansierat resurser som har ansetts vara
gemensamma men även delvis de som varit inriktade på enbart någon eller några fakulteter. Andra
e-medier har fakulteterna själva finansierat. Översynen ledde fram till en ny modell för att hantera emedierna vilken började gälla från och med 2015. Enligt modellen ska potten i första hand användas
för resurser som anses vara gemensamma, de pengar som därefter blir över fördelas enligt nyckeltal
till fakulteterna för delfinansiering av de resurser som bedöms vara fakulteternas särintressen. Då
HT-biblioteken tidigare själv har finansierat merparten av sina resurser har den nya modellen
inneburit att vi har fått en större andel av den centrala potten än tidigare. En annan positiv effekt av
den nya modellen är att det nu finns en transparens i vilka resurser som LUB prenumererar på och
vem som anses ha intresse i den. Därmed går det att utvärdera resurserna och framöver bättre
anpassa utbudet efter behoven hos användarna. Under 2015 har HT-biblioteken påbörjat arbetet
med att gå igenom användarstatistik och överlappning av resurser.

HT-bibliotekens medarbetare
HT-bibliotekens medarbetare har under 2015 deltagit i LUB-organisationens internutbildningar samt i
externa konferenser och kurser. Ett urval av vad man deltagit i nämns nedan.
Mikael Borg, vikarierande bibliotekarie 100 % (tjl. 25 %)
Ämnesansvar:
- Engelska
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
- Tillgänglighet (talböcker)
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- Tillgänglighet och likabehandling (arbetsgrupp)
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Om bemötande på bibliotek, föresläsningar och diskussioner Malmö (150127)
- Med ögon känsliga för norm – halvdag om normkritiskt bemötande, föreläsningar (151007)
- Bemötande och tillgänglighet – att möta personer med behov av tillgängliga medier!,
konferens Stockholm (151119-151120)
Per Carleheden, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Religionshistoria
- Religionsfilosofi med etik
- Religionsbeteendevetenskap
- Teologi
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Fjärrlån
- Referenshanteringssystem
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Samverkan i nätverk, workshop (150114)
- LUBsearch-utbildning (150921)
- EndNote, workshop (151120)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Endnote: introduktion, HT-bibliotekens seminarieserie (150324)
- Endnote: fortsättningstillfälle, HT-bibliotekens seminarieserie (150408)
- Endnote: introduktion, HT-bibliotekens seminarieserie (151103)
- Endnote: fortsättningstillfälle, HT-bibliotekens seminarieserie (151117)
Per-Anders Dencker, biblioteksassistent 50 %
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Samlingsvård
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Samverkan i nätverk (150114)
- Brandutbildning (150601)

Annakim Eltén, bibliotekarie 100 % (tjl. 10 %)
Ämnesansvar:
- Japanska
- Kinesiska
- Ryska
- Öst- och Centraleuropastudier
- Europastudier
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Forskningsstöd
- Webben
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- LUCRIS-tester (arbetsgrupp)
- Nätverket för digital humaniora
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Mötesplats Open access 2015, konferens Malmö (150414-150415)
- Upphovsrätt, föreläsningar Malmö (150422)
- DHOx 2015 – Digital Humanities at Oxford Summer School, kurs Oxford (150720-150724)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Värdering av publikationer, HT-bibliotekens seminarieserie (150224)
- Om appar: det pAPPerslösa kontoret, HT-bibliotekens seminarieserie i samarbete med
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek ((150409)
- Presentation av bibliotekets forskningsstöd för sektion 5, SOL (150410)
- OA, vad är det nu igen?, HT-bibliotekens seminarieserie ( (150507)
- Presentation om bibliotekets forskningsstöd för CTR (150507)
- Presentation om bibliotekets forskningsstöd för ämnet Engelska, SOL (150604)
- Forskningsdata: beskriva, begagna, bevara, HT-bibliotekens seminarieserie i samarbete
med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (150609)
- Forskningsprojektansökningsworkshop, HT-bibliotekens seminarieserie i samarbete med
Forskningsnämnden vid HT, IT-enheten vid HT och Humanistlaboratoriet (151016 &
151019)
- Presentation om bibliotekets forskningsstöd för sektion 3, SOL (151029)
- How to make your research data available via SND, Digital Tools Seminar (151127)
Sofie Eriksen, vikarierande bibibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Intermediala studier (hösten)
- Konsthistoria och visuella studier (hösten)
- Kulturadministration (hösten)
- Musikvetenskap (hösten)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Fjärrlån
- Katalogisering
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- BasILL-utbildning (150311)
- Sharing is caring – en heldag om digitala utmaningar för informationsförsörjning och
resursdelning, konferens Stockholm (150424)
- LUBsearch-utbildning (150910)

Fredrik Eriksson, bibliotekarie 100 % (tjl. 20 % 150801-)
Ämnesansvar:
- Filosofi
- Kognitionsvetenskap
- Idé- och lärdomshistoria
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Stöd till lärande
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- LUBsearch superusergrupp (referensgrupp)
- Informationsgrupp LUX
- LibGuide uppdatering (projektgrupp)
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Samverkan i nätverk, workshop (150114)
- Högskolepedagogisk fortsättningskurs ”Kursledarskap och kursplanering” inom
humanistiska och teologiska fakulteterna (150908-151130)
- LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens (151126)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Hybrid arbetsmarknadsdag, representant för HT-biblioteken (150312)
- Google – en genialisk stalker?, föredrag på HT-dagarna (150417)
Ann-Sofi Green, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Lingvistik
- Nordiska språk
- Semiotik
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Förvärv
- Referensmaterial
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- Förvärv (nationell grupp)
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Biblioteksdagarna, konferens Lund (150506-150507)
- Nationellt nätverksmöte om förvärvsfrågor (151019)
- Från ax till limpa - om hanteringsprocessen av e-media, föredrag (151218)
Jenny Hallström, bibliotekarie 100 % (tjl. 20 %, LUB-gemensamt uppdrag 10 %)
Ämnesansvar:
- Etnologi
- Folklivsarkivet (hösten)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Fjärrlån
- Låneservice
- Studentvakter
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- Samordningsansvar för fjärrlån inom LUB
- BasILL (referensgrupp)
- Media och system (strategigrupp)

- E-mediestatistik (arbetsgrupp)
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Att bemöta andra människor professionellt, seminarium (150504)
- Resultatet av processkartläggningen av e-media (150512)
- Ett fritt biblioteksdatasystem – Kohakonferens, konferens Halmstad (151016)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Ett tryckt bibliotek i en digital tid, föredrag om LUX-biblioteket på Biblioteksdagarna
(150506)
- Föredrag och visning av LUX-biblioteket, studiebesök av Helsingborgs stadsbibliotek
(150826)
Rayeheh Hamedani, bibliotekarie 100 % (tjl. 100 %)
Kjell Helmebo, bibliotekarie 100 % (pensionering 150630-)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Fjärrlån
- Talböcker
Marie Hoen, bibliotekarie 100 % (tjl. 30 %)
Ämnesansvar:
- Arkeologi
- Historisk arkeologi
- Antikens kultur och samhällsliv
- Historisk osteologi
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
- Forskningsstöd
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- DIK-LU (ordförande)
- Biblioteksstyrelsen (facklig representant)
- LUKOM-styrelsen (facklig representant)
- Centrum för Öresundstudiers styrelse (facklig representant)
- Institutionen för Kulturvetenskapers institutionsstyrelse (facklig representant)
- HMS-kommitté för Universitetsbiblioteket (facklig representant)
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Mötesplats Open Access 2015, konferens Malmö (150414-150415)
- Heldagsseminarium om Dewey, föreläsningar Malmö (151020)
- Research data, librarians and libraries: use-cases and approaches, föreläsningar (151202)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Undervisning i klassifikation för ABM-studenter
- Introduktion till Dewey, föreläsning på Heldagsseminarium om Dewey (151020)
- Hylluppställning och ryggmärkning - exempel från HT-biblioteken, föreläsning på
Heldagsseminarium om Dewey (151020)
Erland Holmér, bibliotekarie 100 % (tjl. 25 % 151201-)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- katalogisering

Medlem i/specialuppdrag 2015:
- Konstgruppen på LUX
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Samverkan i nätverk, workshop (150114)
- Kompetenser för forskarstöd, workshop (151009)
- Besök på Statens konstråd i Stockholm tillsammans med arbetsgruppen för konst på LUX
(151130)
Anja Hoppe, bibliotekarie 100 % (fast tjänst från 150701)
Ämnesansvar:
- Förlags- och bokmarknadskunskap
- Bokhistoria
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Fjärrlån
- Katalogisering
- Marknadsföring
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- Styrelsemedlem LUB:s Kamratförening
- Styrelsemedlem i Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Högskolepedagogisk introduktionskurs (150922-151009)
- Heldagsseminarium om Dewey, föreläsningar Malmö (151020)
- LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens (151126)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Hybrid arbetsmarknadsdag, representant för HT-biblioteken (150312)
- Heldagsseminarium om Dewey, arrangör (151020)
- Hylluppställning och ryggmärkning - exempel från HT-biblioteken, föreläsning på
Heldagsseminarium om Dewey (151020)
- Paneldiskussion om Dewey och skönlitteratur och biografier med HT-biblioteken,
Heldagsseminarium om Dewey (151020)
Charlotte Högberg, vikarierande bibliotekarie 100 % (150828-)
Arbetsområden med speciellt fokus på:
- Katalogisering
- Webben
- Fjärrlån
- LUP

Har under 2015 bland annat deltagit i:
-

Grundkurs i katalogisering (150915-150917)
Kompetenser för forskarstöd, workshop (151009)
Research data, librarians and libraries: use-cases and approaches, föreläsningar (151202)

Viktoria Hörnlund, fakultetsbibliotekarie 100 %
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- Forskning och forskningsprocesser (strategigrupp LUB)
- Ledningsgruppen LUB
- LibQual (styrgrupp)
- LUX husstyrelse
- Nätverket för digital humaniora

- Prefektforum
- Mentor, ABM
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Vad är en god arbetsmiljö? – vad säger lagen (150422)
- Konflikthantering och känsliga samtal, workshop och föreläsningar (150518-150828)
- Are Swedish universities applying right strategy, presentationer och paneldiskussioner
(161023)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Ett tryckt bibliotek i en digital tid, föredrag om LUX-biblioteket på Biblioteksdagarna
(150506)
- Föredrag och visning av LUX-biblioteket, studiebesök av Helsingborgs stadsbibliotek
(150826)
- Kompetenser för forskarstöd, arrangör och samtalsledare (151009)
Ulrika Karlsson, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Modevetenskap
- Digitala kulturer
- ABM
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Tillgänglighet (talböcker)
- Kopieringstillstånd
- Förvärv
- Upphovsrätt
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- LibQual (arbetsgrupp)
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Högskolepedagogisk grundkurs (150408-150506)
- Presentation av Biblioteksenkät 2014 (150424)
- Biblioteksdagarna, konferens (150505-150507)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Talboksverkstäder (150210-150212)
Inger Larsson, bibliotekarie 100 % (tjl. 50 %)
Ämnesansvar:
- Tyska
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
- Fjärrlån
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Samverkan i nätverk, workshop (150114)
- LUBsearch-utbildning (150910)
Aron Lindhagen, bibliotekarie 100 % (tjl. 10 %)
Ämnesansvar:
- Semitiska språk
- Mellanösternkunskap, Mellanösternstudier

- Jiddisch
- Humanistlaboratoriet
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Forskningsstöd
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- LUP-utveckling (arbetsgrupp)
- LUCRIS-utveckling (arbetsgrupp)
- Nätverket för digital humaniora
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Data, Data, Everywhere! Dealing with the Data Deluge, seminarium (150413)
- SND diskussionsforum : Forskningsdata, Göteborg (151110)
- Research data, librarians and libraries: use-cases and approaches, föreläsningar (151202)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Värdering av publikationer, HT-bibliotekens seminarieserie (150224)
- Google!?, HT-bibliotekens seminarieserie (150312)
- Presentation av bibliotekets forskningsstöd för sektion 5, SOL (150410)
- Google - en genialisk stalker?, föredrag på HT-dagarna (150417)
- OA, vad är det nu igen?, HT-bibliotekens seminarieserie (150507)
- Presentation av bibliotekets forskningsstöd för CTR (150507)
- Presentation av bibliotekets forskningsstöd för ämnet Engelska, SOL (150604)
- Forskningsdata: beskriva, begagna, bevara, HT-bibliotekens seminarieserie i samarbete
med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (150609)
- Forskningsprojektsansökningsworkshop, HT-bibliotekens seminarieserie i samarbete med
Forskningsnämnden vid HT, IT-enheten vid HT och Humanistlaboratoriet (151016 &
151019)
- Presentation om bibliotekets forskningsstöd för sektion 3, SOL (151029)
- How to make your research data available via SND, Digital Tools Seminar (151127)
Andrea Mervik, vikarierande bibliotekarie 100 % (150824-)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Tidskrifter
- Kopieringstillstånd
- Webben
- LUP
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Grundkurs i katalogisering (150915-150917)
- Kompetenser för forskarstöd, workshop (151009)
- Research data, librarians and libraries: use-cases and approaches, föreläsningar (151202)
Kristina Nilsson, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Filmvetenskap
- Litteraturvetenskap
- Barnlitteratur
- Teatervetenskap
- Författarskolan
Arbetsområde med speciellt fokus på:

- Låneservice
- Studentvakter
- Katalogansvarig
- Referenshanteringssystem
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- LUBs kompetensutvecklingsgrupp (arbetsgrupp)
- Gemensam servicenivå (arbetsgrupp)
- LU-kortet som lånekort (arbetsgrupp)
- Lovisa-texter (arbetsgrupp)
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Att bemöta andra människor professionellt (150504)
- Biblioteksdagarna, konferens Lund (150506-150507)
- Heldagsseminarium om Dewey, föreläsningar Malmö (151020)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Biblioteksdagarna, medarrangör
Erik Svanström, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Kommunikation och medier
- Mänskliga rättigheter
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Katalogisering
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- Nordic NIAS Council (NNC) Library Group
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Riksdagskunskap för bibliotekarier (151111-151113), Stockholm
- Heldagsseminarium om Dewey, föreläsningar Malmö (151020)
- Nordic NIAS Council (NNC) Library Group meeting, Köpenhamn (150206)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Paneldiskussion om Dewey och skönlitteratur och biografier med HT-biblioteken,
Heldagsseminarium om Dewey (151020)
Johanna Tagesson, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Historia
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Tidskrifter
- E-media
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- Samordning av elektronisk media (arbetsgrupp)
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Att arbeta smart och effektivt med tidskrifter, seminarier Karlskrona (150601–150602)
- Med ögon känsliga för norm – halvdag om normkritiskt bemötande, föreläsningar (151007)
- Från ax till limpa - om hanteringsprocessen av e-media, föredrag (151218)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2015:
- Biblioteksdagarna, medarrangör

Cathrin Viltefjäll (f.d. Sernham), bibliotekarie 100 % (tjl. 150915-)
Ämnesansvar:
- Intermediala studier (våren)
- Konsthistoria och visuella studier (våren)
- Kulturadministration (våren)
- Musikvetenskap (våren)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Webben
- Tidskrifter
Medlem i/specialuppdrag 2015:
- LUBs kamratförening
- Miljögruppen på LUX
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Högskolepedagogisk grundkurs (150408-150506)
- Att arbeta smart och effektivt med tidskrifter, seminarier Karlskrona (150601–150602)
- Biblioteksdagarna, konferens Lund (150506-150507)
Cecilia Whitehorn, ekonom 100 % (tjl 10 %, delad tjänst med IT, HumLab och Folklivsarkivet)
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Härskartekniker, föredrag (150226)
- Brandskyddsutbildning (150601)
- Raindancekurser (150504-151208)
Katarina Wickström, bibliotekarie 100 %
Ämnesansvar:
- Romanska språk inkl. grekiska och latin
- Mastersprogram Språk och språkvetenskap
Arbetsområde med speciellt fokus på:
- Förvärv
Har under 2015 bland annat deltagit i:
- Samverkan i nätverk, workshop (150114)
- LUB-dagen (150611)
- Scholarly e-books in your native language, konferens Köpenhamn (151001-151002)

Studentmedarbetare 2015
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Klara Asp
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Thomas Evertsson

Elin Hafström
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Kajsa Landin
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Annelie Nilsson
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Molly Uhlmann Lindberg

