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2012 har varit ett år som präglats av förändring för HT-biblioteken. Det har varit ett, på många sätt, 

händelserikt år och de kommande åren kommer även dessa innebära ytterligare förändringar vilket 

kräver förberedelser. 

 

Den största förändringen kommer att ske sommaren 2014 då fem av biblioteken ska flytta ihop i en 

gemensam lokal och bli integrerade med varandra i det framtida LUX-biblioteket. Det kräver både ett 

nytt arbetssätt och många praktiska förberedelser med samlingen. HT-biblioteken ingår i nätverket 

Lunds universitets bibliotek (LUB) som även den genomgår organisationsförändringar. Universitets-

biblioteket och Biblioteksdirektionen har under 2012 startat en hopslagning av sina verksamheter 

vilket påverkar resten av nätverket. Nya sätt att samarbeta och utveckla verksamheten vid LUB har 

stått mycket i fokus under 2012. 

 

Det har under 2012 pågått ett arbete inför byte av inloggningssystem på de publika datorerna på 

biblioteken. Istället för att använda den lösning som LDC erbjuder kommer HT-biblioteken övergå till 

ett system som den egna IT-enheten tillhandahåller. Övergången planerades till årsskiftet 2013. 

Webben kommer 2013 att genomgå en stor förändring då både programvara och den grafiska 

profilen ska bytas vilket har krävt förberedelser under 2012.  

 

Den viktigaste resursen på biblioteken är dess personal. Under 2012 har flera personer både påbörjat 

sin anställning och avslutat den, bland de sistnämnda kan nämnas fakultetsbibliotekarie Ann Tobin.  

 

 

Lund, 7 mars 2013 

Viktoria Hörnlund, Fakultetsbibliotekarie 

 

 

 

  



Om biblioteken 

 

All biblioteksverksamhet inom Fakulteterna för humaniora och teologi är samlad i en organisatorisk 

enhet, HT-biblioteken. Verksamheten är förlagd på 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.  

 

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

tillsammans med IT-enheten och Humanistlabbet en fakultetsövergripande stödfunktion. HT-

biblioteken ingår i nätverket Lunds universitets bibliotek (LUB). 

 

I biblioteken finns totalt 469 sittplatser, såväl enskilda studieplatser som grupprum, samt 95 publika 

datorer. Biblioteken har normalt tillsammans öppet 268,5 timmar i veckan vilket är oförändrat mot 

2011. 
 

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 – 17, 13 – 16 stängt 

SOL-biblioteket 9 – 19 10 – 16 

Wrangelbiblioteket 9 – 19 10 – 14.30 

 

 

Besöksantalet vid HT-biblioteken har under 2012 minskat. Områdets tre större bibliotek CTR-, SOL- 

och Wrangelbiblioteket hade tillsammans 304 161 besökare att jämföra med 351 496 besökare 

under 2011. Besöken på Wrangelbiblioteket har ökat marginellt och minskningen har skett på de 

båda andra biblioteken. De övriga mindre biblioteken vid HT är inte med i statistiken eftersom de inte 

har besöksräknare. Vad minskningen beror på är oklart. På CTR-biblioteket kan en tänkbar del-

förklaring vara att dörren till biblioteket numera hålls stängd, på grund av brandskyddsregler, vilket 

kan ha minskat spontana besök. Ett generellt intryck på SOL-biblioteket är att det skett en viss 

minskning av besökande studenter som inte tillhör de egna fakulteterna. 

 

Under 2012 genomfördes 58 888 initiala utlån samt 35 019 omlån av material som tillhör något av de 

sex HT-biblioteken. Sammanlagt skedde därmed 95 007 utlån av tryckt material som tillhör HT-

biblioteken. Under 2011 var motsvarande siffra 96 029 utlån vilket innebär att det är en marginell 

nedgång. I förhållande till de andra biblioteken vid LU går det att konstatera att enbart UB har fler 

initiala utlån och att HT-biblioteken har störst utlån när även omlån beaktas. 

 



Fjärrlån av artiklar uppvisar vissa förändringar i förhållande till 2011. Inlånen minskar med 12 % och 

utlånen har ökat med 45 %. Det är ett pågående arbete att katalogisera tidskriftsmaterial och 

därmed blir beståndet vid biblioteken synligt vilket eventuellt kan förklara en uppgång i beställningar 

från andra. Det stora arbetet vad gäller fjärrlån rör dock böcker. Inlånen av böcker har ökat med 29 % 

under året. Även utlånen av böcker ökar men det rör sig enbart om 8 %. En tänkbar delförklaring till 

uppgången är att det blivit enklare att beställa fjärrlån direkt från Libris.   

 

Fjärrlån 2011 CTR HistFil SOL Totalt 

 
Fjärrlån 2012 CTR HistFil SOL Totalt 

Böcker inlån 781 704 1972 3457 

 
Böcker inlån 979 1071 2399 4449 

Böcker utlån 586 52 1025 1663 

 
Böcker utlån 699 93 1018 1810 

Artiklar inlån 84 51 217 352 

 
Artiklar inlån 75 29 205 309 

Artiklar utlån 11 5 49 65 

 
Artiklar utlån 40 15 39 94 

 

I LUB-bibliotekens service till studenterna ingår att ge tillgång till inspelade talböcker för studenter 

med lässvårigheter. Studenterna sköter i huvudsak nedladdningen av materialet själv men fakultets-

biblioteken svarar för den registrering och support som behövs. Behovet av bibliotekets tjänster 

rörande detta bedöms vara oförändrat i förhållande till 2011.  

 

 

Stöd till lärande 

 

HT-biblioteken har under 2012 haft en utökad verksamhet riktad mot studenter. Biblioteken har haft 

388 timmars undervisning för 2624 studenter, vilket är en ökning av antalet studenter sen 2011 med 

18 % och antalet timmar med 20 %. Till detta kommer individuell informationshandledning, work-

shops etc. Under hösten gjordes en mindre satsning speciellt riktad mot distansstudenter då 

informationen som riktas till dessa uppdaterades och behovet av stöd diskuterades internt. Fokus på 

distansstudenter är planerat att fortsätta nästa år.  

 

HT-biblioteken har under 2012 utökat sitt arbete mot studenter, några grupper som speciellt kan 

lyftas fram är de nya programmen Digitala kulturer och Modevetenskap. Även lärarutbildningen har 

fått ett utökat stöd från HT-biblioteken. Nytt för 2012 har även varit att HT-biblioteken engagerades i 

en inventering och utvärderingen av möjliga skrivplattformar som behövdes i undervisningen i 

engelska. Valet föll på MyComplab och användningen av den implementerades under året. Under-

visningen i skrivplattformen har integrerats med övrig undervisning från biblioteket rörande 

exempelvis sökteknik och källkritik. En ny ”undervisningsform” har även riktats till de internationella 

studenterna vid Lunds universitet. Utbytesstudenter, som läser svenska på SOL, har under 2012 fått 

presentationer i skönlitteratur via biblioteket. Böckerna som presenteras ska vara relativt lättlästa, 

skrivna av nutida svenska författare och på ett eller annat sätt beröra det svenska samhället. Böcker 

som presenterats har bland annat varit Jonas Gardells böcker Ett ufo gör entré och En komikers 

uppväxt samt Sara Kadefors Fågelbovägen 32.  

 

Biblioteken har under många år marknadsfört elektroniska resurser via systemet Mitt Kursbibliotek. 

Under 2012 fattades det ett centralt beslut att arbetet med att upprätthålla systemet ska läggas ner 

efter 2013. HT-biblioteken har sedan 2010 påbörjat övergången från Mitt Kursbibliotek till systemet 

CampusGuide (f.d. LibGuides) men detta arbete intensifierades under 2012. Vid årets slut var i 



princip alla guider flyttade och det fanns över 50 guider publicerade. Guiderna finns listade på HT-

bibliotekens hemsida. Bytet innebär att resurser i huvudsak presenteras på ämnesnivå och inte 

kursnivå. Den guide som, från HT-biblioteken, har störst användarstatistik är för Filosofi och 

kognitionsvetenskap som öppnades 12 463 gånger under 2012. 

 

HT-biblioteken har arbetat på olika sätt för att utveckla och höja kompetensen rörande pedagogiska 

frågor. Under våren anordnades internt en kurs i presentationsteknik. Zuzana Helinsky höll i övningar 

med syfte att alla skulle få slipa på sin presentationsteknik. Internt anordnas även ”pedagogik-

luncher” där de undervisande bibliotekarierna samlas under informella former och diskuterar olika 

pedagogiska frågor. Under 2012 var temana bland annat Källkritik i undervisningen, Nya grepp i 

biblioteksintroduktion och Motivation. Målet är att samtliga undervisande bibliotekarier ska genomgå 

högskolepedagogisk kurs och under 2012 har ytterligare fyra genomgått introduktionsutbildningen. 

 

 

Stöd till forskning 

 

Under 2012 genomfördes projektet Forskares behov av service och stöd av arbetsgruppen 

Vetenskaplig kommunikation inom LUB. Projektet bestod av tre delar: 

 en litteraturöversikt med fokus på vad forskarservice är, vad biblioteken erbjuder och vad 

forskarna tycker och anser sig behöva för stöd av bibliotek 

 en enkätundersökning för att kartlägga befintlig service vid LUB 

 fokusgruppsintervjuer med forskare på olika fakulteter med fokus på hur deras forsknings-

processer ser ut och var de upplever att det finns hinder. 

För HT-biblioteken var fokusgruppsdelen den mest omfattande. Den bestod i deltagande i prov-

intervjun, att vara bisittare på andra fokusgruppssamtal samt genomförandes av undersökningen på 

HT. Arbetet gav en värdefull inblick i hur några av forskarna vid våra fakulteter arbetar och upplever 

sin forskningsprocess samt en större förståelse för hur området forskarstöd vid LU arbetar. Arbetet 

gav värdefull erfarenhet av metoden att arbeta med fokusgrupper, vilken kommer att användas igen. 

Intrycket var även att de deltagande forskarna själva upplevde att samtalet, där de fick inblick och 

möjlighet att diskutera sin forskningsprocess med personer från andra ämnen inom HT, var givande. 

Slutrapporten från undersökningen finns nu publik Tillgänglighet, närhet och synlighet : gemen-

samma utmaningar för LUB-nätverket för att möta forskares behov av stöd vid  

Lunds universitet. Under 2013 är ambitionen att HT-biblioteken på olika sätt och nivåer ska arbeta för 

att förbättra bibliotekens stöd till forskare med utgångspunkt från undersökningen.  

 

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

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

system, 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.  

  

 

 

 

 

http://www.htbibl.lu.se/o.o.i.s/27780
http://www.lu.se/lup/publication/3404879
http://www.lu.se/lup/publication/3404879
http://www.lu.se/lup/publication/3404879


Arbete med bibliotekets samlingar 

 

Förberedelserna inför den kommande flytten till LUX-biblioteket 2014 har varit i fokus på de berörda 

fem biblioteken. Samlingarna måste gås igenom och förberedas inför sammanslagningen. Böcker 

som ska behållas behöver i många fall katalogiseras och allt material måste placeras in i 

klassifikationssystemet Dewey (DDC). Det sista innebär att varje bok individuellt måste få en ny 

hyllplacering i bibliotekskatalogen och även den fysiska boken märkas upp. Även tidskrifter behöver 

gås igenom och katalogiseras. Arbetet med detta är pågående på alla de fem berörda biblioteken. 

Under genomgångarna gallras även en större mängd material då det är dubbletter och används i 

mycket liten utsträckning. En relativt stor del av samlingarna kommer även att placeras i, de för LUB 

gemensamma, depåerna då detta material används lågfrekvent. Då depåerna under 2012 inte har 

haft möjlighet att ta emot material från fakultetsbiblioteken har mycket sådant material samlats på 

de olika biblioteken och försvårat arbetet. Under 2012 gjordes speciella satsningar på flera av 

biblioteken som tidvis hade extra personal med arbetsuppgifter inriktade på detta även om 

merparten av arbetet gjorts med befintlig personal.  

 Arkeologiska biblioteket 

Sommaren 2012 anställdes extra personal för gå igenom samlingarna på Arkeologiska 

biblioteket. Lite mera än hälften av samlingen (ca 120 hm) gicks igenom, en del gallrades och 

resten märktes upp enligt nya systemet. 

 CTR-biblioteket 

Personalen har gått igenom samlingarna, gallrat och fattat beslutat om hylluppställning. 

Under sommaren satsades det speciellt på CTR där ca 100 hm märktes om enligt nya hyllupp-

ställningen. 

 Filosofiska biblioteket 

Under året har en inventering av bibliotekets böcker och hur de förhåller sig till Dewey 

slutförts. Under hösten påbörjades placeringen och ommärkning av böckerna.  

 Historiska biblioteket 

Arbetet med genomgången av boksamlingarna fortsatte. En speciell satsning, tillsammans 

med institutionen, gjorde att vinden tömdes på material. 

 Wrangelbiblioteket 

Arbetet med genomgång av samlingarna fortsatte. Under året tömdes bland annat ett av 

magasinsrummen på material och stora delar av den nu publika delen av biblioteket gicks 

igenom.  

 

På SOL-biblioteket har arbetet fortsatt med att gå igenom okatalogiserat material. En större insats 

gjordes under våren mot den grekiska samlingen och merparten av den nygrekiska delen är nu 

genomgången. Under hela året har det även funnits fokus på att arbeta med samlingarna på slaviska 

språk. Då biblioteket har saknat material på jiddisch har samtal med Kungliga biblioteket i 

Köpenhamn samt ämnesföreträdare pågått vilket resulterat i att HT-biblioteket fått en mindre 

samling i gåva av de först nämnda. Denna anlände i slutet av 2012 och arbetet med denna kommer 

att pågå under 2013.  

 

Några större förvärv eller uppstarter av prenumerationer kan nämnas: 

 World Christian Database  (förvärv, möjliggjordes genom ett stipendium från Tora Ohlssons 

fond) 

http://library.lu.se/cgi-bin/ipchk/http:/worldchristiandatabase.org/wcd/


The World Christian Database (WCD) includes detailed information on all major world religions. Extensive religious and secular 

statistics are available on 9,000 Christian denominations, 238 countries and 13,000 ethnolinguistic peoples, as well as on 5,000 

cities and 3,000 provinces. WCD is an initiative of the Center for the Study of Global Christianity at Gordon-Conwell Theological 

Seminary. 

 Pompei : pitture e mosaici (förvärv, samfinansieras av Arkeologiska institutionen) 
Tryckt omfattande uppslagsverk. 

 The Indo-European Etymological Dictionaries Online (IEDO) (förvärv) 
The Indo-European Etymological Dictionaries Online (IEDO) reconstructs the lexicon for the most important languages and 

language branches of Indo-European. It is a rich and voluminous online reference source for historical and general linguists. 

Dictionaries can be cross-searched, with an advance search for each individual dictionary enabling the user to perform more 

complex research queries. Each entry is accompanied by grammatical info, meaning(s), etymological commentary, 

reconstructions, cognates and often extensive bibliographical information. 

 Vogue Archive (prenumeration, samfinansieras av LTH) 
A complete searchable archive of American Vogue, from the first issue in 1892 to the current month, reproduced in high-

resolution color page images. Every page, advertisement, cover and fold-out has been included, with rich indexing enabling you 

to find images by garment type, designer and brand names. The Vogue Archive preserves the work of the world's greatest 

fashion designers, stylists and photographers and is a unique record of American and international fashion, culture and society 

from the dawn of the modern era to the present day. 

 

 

 

Övrigt 

 

Under 2012 har det varit flera utställningar av olika storlek som har skett i SOL-bibliotekets lokaler 

varav två bör nämnas. Utställningen Czesław Miłosz 100 år var sammanställd av Litteraturmuseet  

i Warszawa och presenterade den polske nobelpristagaren. En annan större utställning handlade om 

William Butler Yeats och tillhandahölls av den irländska ambassaden. I samband med invigningen 

121108 höll professor Stephen Regan en mycket uppskattad föreläsning. Föreläsningen följdes av en 

officiell invigning av utställningen av den irländska ambassadören James Joseph Carroll.  

 

Biblioteksnätverket LUB har under året genomfört ett flertal större upphandlingar som HT-

biblioteken har tagit en aktiv del i att bereda underlag till. Avtalet för discoverysystemet Summon 

gick ut vid årets slut och under våren och sommaren pågick därför arbetet med en ny upphandling. 

Upphandlingen resulterade i att det nya systemet LUBsearch implementerades vid årsskiftet 2013 

och inför detta hade HT-biblioteket bland annat öppna presentationer för fakultetens personal och 

studenter. Nätverket saknade ett avtal för utlåningsapparater och arbetet med detta pågick under 

senvåren och hösten. I början av 2013 går Lunds universitets avtal för köp av tryckta böcker ut och 

arbetet med en ny upphandling har pågått under hösten. 

 

Varje år delas det ut ett stipendium vid LUB. 2012 tilldelades det HT-biblioteken som hade sökt det 

för att kunna genomföra en studieresa till Oslo. Motiveringen löd: 
Det är med glädje vi ger 2012 års LUB-stipendium till HT-biblioteken, som avser att besöka Realfagsbiblioteket för att 

inspireras av hur man där arbetat med sammanslagning av bibliotek och utveckling av kreativa studiemiljöer. I Oslo 

kommer HT-biblioteken också att studera ett RFID-projekt och Dewey som hylluppställning.  

Att utveckla goda och kreativa lärandemiljöer är liksom RFID och Dewey viktiga frågor för LUB. Genom att göra det möjligt 

för LUBs medarbetare att besöka andra lärosäten och återrapportera till LUB-nätverket får vi in ny kunskap inom dessa 

områden. 

Resan skedde 120815-120817 med 13 av bibliotekets personal. I Oslo besöktes Realfagsbiblioteket 

och HumSam-biblioteket. Fokus under besöket var bibliotekens arbete med RFID, inredningen av ett 

nytt bibliotek samt sammanslagningen av institutionsbibliotek. I resan ingick även studiebesök i 

http://library.lu.se/cgi-bin/ipchk/http:/iedo.brillonline.nl/dictionaries/
http://library.lu.se/cgi-bin/ipchk/http:/search.proquest.com/vogue?accountid=12187


Köpenhamn på det Humanistiske fakultetsbibliotek samt Saxoinstitutets bibliotek. Även här var fokus 

på flytten till nya bibliotekslokaler men vi fick även tillfälle att träffa forskare för att höra hur 

biblioteket arbetar med dessa samt en fördjupad diskussion om deras katalogiseringsrutiner. 

 

  



HT-bibliotekens medarbetare  

 

HT-bibliotekens medarbetare har under 2012 deltagit både i LUB-organisationens internutbildningar 

samt i externa konferenser och kurser.  

 

Per Carleheden, bibliotekarie 100 %, CTR-biblioteket 

Ämnesansvar: Teologi  

Arbetsområde med speciellt fokus på: fjärrlån, EndNote 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Fjärrlån (funktionsgrupp), Nytt SAGA (projektgrupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Lund Online (120413) 

 E-böcker i teori och praktik (120522) 

 Svenska ämnesord (121217) 

 

Per-Anders Dencker, biblioteksassistent 50 %, Arkeologiska biblioteket  

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingsvård 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Lovisa-kurs (120919) 

 

Annakim Eltén, bibliotekarie 100 % (tjl. 25 %), SOL-biblioteket 

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

Arbetsområde med speciellt fokus på: vetenskaplig kommunikation, webben 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Marknadsföring och webb (arbetsgrupp), LUP (referensgrupp), Kurs- 

 och ämnesverktyg (funktionsgrupp), HTs webbgrupp, HEX – Humanistisk experiment-

 grupp, Vetenskaplig kommunikation (arbetsgrupp), Forskarstöd (projektgrupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 E-böcker i teori och praktik (120522) 

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 Forskarservice : från utredning till konkret verksamhetsförändring, Lärosäten Syd (121001) 

 

Fredrik Eriksson, bibliotekarie 100 %, Filosofiska biblioteket och Wrangelbiblioteket 

Ämnesansvar: Filosofi, Kognitionsvetenskap, Idé- och lärdomshistoria 

Arbetsområde med speciellt fokus på: pedagogik 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Bibliotekets Roll i Lärandet (arbetsgrupp), Programkommittén för 

 konferensen Creating Knowledge VII, Online educational resources, Bibliotek och teknik 

 (projektgrupp), RFID (projektgrupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Studiebesök med fokus på RFID, Göteborgs universitet (120213) 

 Bibliotekarieprofessionen i förändring, MaH (120216)  

 TimeEdit (120405) 

 E-böcker i teori och praktik (120522) 

 Laddad för e-läsning? LUB-dagen (120531)  

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 Personalkonferens, Institutionen för kulturvetenskaper (120828) 



 

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

Ämnesansvar: Lingvistik, Nordiska språk, Semiotik, Översättarutbildningen 

Arbetsområde med speciellt fokus på: förvärv, referensmaterial 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Förvärv (arbetsgrupp), Upphandling av bokleverantörer (projekt-

 grupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Högskolepedagogisk introduktionskurs (120918-121005) 

 

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

Ämnesansvar: Religionsvetenskap 

Arbetsområde med speciellt fokus på: fjärrlån, studentvakter 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Flyttansvarig för biblioteken till LUX, Fjärrlån (funktionsgrupp), 

 Biblioteksgruppen LUX (projektgrupp), Kamratföreningen LUB (styrelseledamot) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Högskolepedagogisk introduktionskurs (120514-120531) 

 Bibliotekarieprofessionen i förändring, MaH (120216)  

 Presentationsteknik för HT-bibliotekarier, Zuzana Helinsky (120328)  

 Metadata rules!  En grundläggande introduktion till metadata (120417) 

 Laddad för e-läsning? LUB-dagen (120531)  

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 10th Nordic Resource Sharing, reference and Collection management Conference, Reykjavik 

(121003-121005) 

  

Rayeheh Hamedani, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket 

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

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Katalogisering (funktionsgrupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Presentationsteknik för HT-bibliotekarier, Zuzana Helinsky (120328)  

 Att använda clickers/röstningssystem i undervisningen (120425) 

 LibAnswers (120924) 

 International Conference Yiddish Culture in the 20th Century (121030) 

 Svenska ämnesord (121217) 

 

Åsa Hedström, vikarierande bibliotekarie 100 % 120101-121130, Wrangelbiblioteket  

Ämnesansvar: Konst och visuella studier, Musikvetenskap, Kulturarbete och intermediala studier 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Bibliotekarieprofessionen i förändring, MaH (120216)  

 Presentationsteknik för HT-bibliotekarier, Zuzana Helinsky (120328)  

 Lund Online (120412)  

 E-böcker i teori och praktik (120522)  

 Laddad för e-läsning? LUB-dagen (120531)  



 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 

Kjell Helmebo, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket  

Arbetsområde med speciellt fokus på: fjärrlån, talböcker  

Medlem i/specialuppdrag 2012: Tillgänglighet (funktionsgrupp), Fjärrlån (funktionsgrupp), 

 Kompetensutveckling (arbetsgrupp, facklig representant) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Hur kan vi jobba med Summon inom LUB?  (120309) 

 Metadata rules!  En grundläggande introduktion till metadata (120417) 

 E-böcker i teori och praktik (120522)  

 Laddad för e-läsning? LUB-dagen (120531)  

 

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

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

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering  

Medlem i/specialuppdrag 2012: Katalogisering (funktionsgrupp), DIK-LU (styrelseledamot), 

 Biblioteksstyrelsen (facklig representant), KoM-styrelsen (facklig representant), MBL-

 förhandlingar (facklig representant) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Lund Online (120412)  

 Presentationsteknik för HT-bibliotekarier, Zuzana Helinsky (120328)  

 E-böcker i teori och praktik (120522)  

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 

Erland Holmér, bibliotekarie 100 %, Wrangelbiblioteket  

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering  

Medlem i/specialuppdrag 2012: Katalogisering (funktionsgrupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i: 

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 Svenska ämnesord (121217) 

 

Anja Hoppe, projektanställd bibliotekarie 100 % 120611-120819, vikarierande bibliotekarie 100 % 

 120901-121231, Wrangelbiblioteket och CTR-biblioteket 

Ämnesansvar: Projektledning och entreprenörskap för humanister (delat) 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna 

Har under 2012 bland annat deltagit i: 

 Bibliotekarieprofessionen i förändring, MaH (120216)  

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 Grundkurs i katalogisering (120924-120925) 

 Bok- och biblioteksmässan, Göteborg (120927) 

 Introduktionsdag för nyanställda vid LU (121003) 

 Introduktion till HT, Lund (121011) 

 Introduktion till EDS (121203) 

 Svenska ämnesord (121217) 



 

Viktoria Hörnlund, bibliotekarie 100 % 120101-120228, Wrangelbiblioteket, t.f. fakultetsbibliotekarie 

 120301-121231  

Ämnesansvar: Etnologi, ABM, Bokhistoria, Projektledning och entreprenörskap för humanister 

Arbetsområde med speciellt fokus på: vetenskaplig kommunikation 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Vetenskaplig kommunikation (arbetsgrupp), Forskarstöd 

 (projektgrupp), Biblioteksrådet, Samordning av elektronisk media, Biblioteksgruppen LUX 

 (projektgrupp), Upphandling av discoverysystem (referensgrupp), Mentor på ABM-

 programmet, Ledarskapsnätverk inom Lärosäten Syd 

Har under 2012 bland annat deltagit i: 

 Bibliotekarieprofessionen i förändring, MaH (120216)  

 Pupa-enkäten (120224) 

 Studiebesök i Danmark (120229) 

 Vad är en god arbetsmiljö : vad säger lagen (120327) 

 Forskning pågår, Institutionen för kulturvetenskap (120330) 

 Lund online (120412-120413) 

 Budgetflöden (120418) 

 Metadata rules!  En grundläggande introduktion till metadata (120417) 

 E-böcker i teori och praktik (120522)  

 Utvecklingssamtal (kurs) (120523) 

 Laddad för e-läsning? LUB-dagen (120531)  

 Löneseminarium (120612) 

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 LibQual (120920) 

 Forskarservice : från utredning till konkret verksamhetsförändring, Lärosäten Syd (121001) 

 Att använda konflikt för att gå framåt i ledarskap, DIK (121012) 

 Digitalisering av kulturarv, SFIS/Biblioteksföreningen (121016) 

 Systematiskt miljöarbete (121115) 

 

Cecilia Kaiserfeld, vikarierande bibliotekarie 75 %, SOL-biblioteket  

Ämnesansvar: Engelska 

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering 

Har under 2012 bland annat deltagit i: 

 Presentationsteknik för HT-bibliotekarier, Zuzana Helinsky (120328)  

 Svenska ämnesord (121217) 

 

Ulrika Karlsson, vikarierande bibliotekarie 100 % 120501-121231, Wrangelbiblioteket och Historiska 

biblioteket 

Ämnesansvar: Modevetenskap, Digitala kulturer 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna 

Har under 2012 bland annat deltagit i: 

 Intensiv dansk for svenskere, Köpenhamn (120625-120629) 

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 Bok- och biblioteksmässan, Göteborg (120927-120928) 



 Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, MaH (121127) 

 Introduktion till EDS (121203) 

 Svenska ämnesord (121217) 

 

Per Källström, projektanställd biblioteksassistent 50-75 % 120101-121231, Historiska biblioteket  

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingsvård 

 

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

Ämnesansvarig för Tyska 

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering 

 

Aron Lindhagen, bibliotekarie 100 % (tjl. 12,5 %), SOL-biblioteket och CTR-biblioteket 

Ämnesansvar: Mastersprogrammen på SOL, Utbildningsvetenskap, Etik, Religionsfilosofi, Religions-

beteendevetenskap 

Arbetsområde med speciellt fokus på: tidskrifter 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Upphandling av discoverysystem (arbetsgrupp), Implementering av 

 Summon (projektgrupp), SuperUser discoverysystem (arbetsgrupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Bibliotekarieprofessionen i förändring, MaH (120216)  

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 Högskolepedagogisk introduktionskurs (120918-121005) 

 

Kristina Nilsson, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket 

Ämnesansvar: Filmvetenskap, Litteraturvetenskap, Barnlitteratur, Teatervetenskap, Författarskolan 

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

Medlem i/specialuppdrag 2012: Lovisa (referensgrupp), RFID (projektgrupp), Upphandling av 

 utlåningsmaskiner (arbetsgrupp)  

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Lund online (120412) 

 Metadata rules!  En grundläggande introduktion till metadata (120417) 

 Svenska ämnesord (121217) 

 

Ulrika Nilsson, projektanställd bibliotekarie 100 % (120601-120831) 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna 

 

Spiridoula Pairamidou, projektanställd bibliotekarie 100 % (-120731), SOL-biblioteket 

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering 

 

Katarina Pernryd, praktikant -120930, CTR-biblioteket och Arkeologiska biblioteket 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingsvård 

 

Cathrin Sernham, vikarierande bibliotekarie 100 % (120301-121231), Wrangelbiblioteket och CTR-

 biblioteket 

Arbetsområde med speciellt fokus på: samlingarna, tidskrifter 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  



 Introduktionsdag för nyanställda vid LU (120307) 

 Grundkurs i katalogisering (120416-120419) 

 Metadata rules!  En grundläggande introduktion till metadata (120417) 

 E-böcker i teori och praktik (120522)  

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 EBSCOnet (120828) 

 Introduktion till HT, Lund (121011) 

 Introduktion till EDS, Lund (121203) 

 Svenska ämnesord (121217) 

 

Erik Svanström, bibliotekarie 100 % (tjl. 40 %), Historiska biblioteket 

Ämnesansvar: Mänskliga rättigheter, Historia  

Arbetsområde med speciellt fokus på: katalogisering 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Katalogisering (funktionsgrupp), Framtidsgruppen för katalogisering 

och metadata  

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Bibliotekarieprofessionen i förändring, MaH (120216)  

 Presentationsteknik för HT-bibliotekarier, Zuzana Helinsky (120328)  

 Metadata rules!  En grundläggande introduktion till metadata (120417) 

 2012 International Seminar on Chinese Digital Publishing and Digital Library, Kunming, Yunnan, 

Kina, (120625-120626) 

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 32nd Annual EASL Conference, Paris, European Association of Sinological Librarians (120904-

120906) 

 Svenska ämnesord (121217) 

 Laddad för e-läsning? LUB-dagen (120531)  

 

Johanna Tagesson, bibliotekarie 100 % (tjl. 100 % 120401-121231), Historiska biblioteket och 

 Wrangelbiblioteket  

Ämnesansvar: Historia  

Arbetsområde med speciellt fokus på: tidskrifter 

 

Gunnel Thomas, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket 

Ämnesansvar: Kommunikation och medier 

Arbetsområde med speciellt fokus på: tidskrifter 

Medlem i/specialuppdrag 2012: Test av Chamo (projektgrupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Lund online (120412-120413) 

 

Ann Tobin, fakultetsbibliotekarie 100 % 120101-120831 (tjl. 100 % 120301-120831)  

Medlem i/specialuppdrag 2012: Biblioteksrådet, Beredningsgruppen för Biblioteksrådet, Samråds-

 gruppen för elektroniska medier, Biblioteksgruppen LUX (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 2012: Distansutbildning (projektgrupp) 

Har under 2012 bland annat deltagit i:  

 Hur kan vi jobba med Summon inom LUB?  (120314)  

 Presentationsteknik för HT-bibliotekarier, Zuzana Helinsky (120328)  

 Lund online (120412) 

 E-böcker i teori och praktik (120522)  

 Laddad för e-läsning? LUB-dagen (120531)  

 Studieresa till Oslo och Köpenhamn, HT-biblioteken (120815-120817) 

 Högskolepedagogisk introduktionskurs (120918-121005) 

 Introduktion till EDS (121203) 

 

 

Studentmedarbetare 2012  

Mikael Borg 

Astrid Danielson 

Johanna Ekström 

Li Eriksdotter Andersson 

Thomas Evertsson 

Karin Frii 

Anja Hoppe 

Maya Isaksson 

Kajsa Landin 

Malin Lundqvist 

Dolores Meden 

Annelie Månsson 

Madeleine Najafi 

Maria Nilsson 

David Osser 

Suzanna Thomas 

Victor Wahlström 

 

 

  



Budget och utfall 2012 för HT-biblioteken 
   (i tkr) 

    

     
  

budget 
2011 budget 2012 

utfall 
30/12 utfall % 

Intäkter         

Finansieringsbidrag - anslag 15 500 16 500 16 500 100% 

Finansieringsbidrag - lokal 8 279 8 561 8 561 100% 

Ytterligare tilldelning fr omr 1 000 250 1 418 567% 

Externa bidrag 0 100 100 100% 

Tilldelning omr S för MKV 228 228 228 100% 

Kopiering, förkomna böcker mm 450 440 425 97% 

Bidrag (LAN) 50 60 218 363% 

Finansiella intäkter  0 0 14 0% 

Summa intäkter 25 507 26 139 27 464 105% 

Kostnader         

Personal 12 275 11 938 11 710 98% 

Löpande semesterkostnad   93   0% 

Lokal 9 000 9 271 10 458 113% 

Förvärv böcker & tidskrifter 2 800 3 000 1 717 57% 

E-media 650 1 700 1 716 101% 

Övrig drift 1 000 1 160 858 74% 

Finansiella kostnader 0   4   

Avskrivningar 140 60 60 100% 

Summa kostnader 25 865 27 222 26 523 97% 

     saldo (intäkter-kostnader) -358 -1 083 941 
 myndighetskapital sedan tidigare år 

 
1 264 

 ingående balans 2013 
  

2 205 
  


