Årsredovisning 2006
HT-områdets biblioteksverksamhet

Arbetet med ny organisation präglade året
Verksamhetsåret 2006
Under våren 2006 arbetade en grupp bestående av Greger Andersson, Håkan Werner, Magnus
Persson, Karin Stjärne och Catta Torhell med ett förslag till ny biblioteksorganisation. Arbetet
hade ett tydligt fokus på ett mer sammanhållet stöd till grundutbildningen. Det var också
viktigt att få en jämnare kvalitet på biblioteksverksamheten över hela området samt ett bättre
resursutnyttjande och större rörlighet mellan de olika biblioteksenheterna. Under 2006 såg
verksamheten i stort sett ut som under 2005, med åtta biblioteksenheter med personal och
budget på flera olika nivåer inom organisationen. Det nya förslaget innebar att all
biblioteksverksamhet skulle föras till en enhet, att all bibliotekspersonal skulle
personalförtecknas vid denna enhet samt att områdesbibliotekarien skulle ha personal- och
verksamhetsansvar för enheten och ansvara inför områdesstyrelsen. Förslaget innebar också
att områdesstyrelsen skulle tillsätta en referensgrupp, bestående av representanter för de olika
sektionerna och studeranderepresentanter, med uppgift att föra strategiska diskussioner samt
vara till stöd för områdesbibliotekarien vid beredning av biblioteksfrågor inom området.
Tisdagen den 10 oktober MBL-förhandlades förslaget, och vid områdesstyrelsens
sammanträde den 18 oktober fattades beslut enligt arbetsgruppens förslag. Den nya
biblioteksorganisationen fick namnet HT-biblioteken och verksamheten trädde i kraft 1
januari 2007.
Precis som universitetet i övrigt har biblioteken präglats av Bolognaprocessen. Arbetet
inleddes under 2005 och under ledning av Lena Landgren har biblioteken dels genomfört ett
pilotprojekt finansierat av donationsmedel ur Bibliotekskassan 2, dels varit aktiva i arbetet
med de nya kursplanemallarna. Arbetet beskrivs mer ingående på annan plats i denna
årsredovisning.
Områdesledningen beslutade under våren 2006 att den årliga forskningsredogörelsen från
institutioner och centrumbildningar skulle registreras i LU:research, Lunds universitets
institutionella arkiv. Förändringen var avsedd att underlätta arbetet med publiceringsredovisningen, men den var också ett led i områdesledningens strävan att mer aktivt använda
underlaget, inte minst i samband med HT-områdets nya Scientific Advisory Board. Ett mer
långsiktigt mål är att synliggöra HT-områdets stora mängd av forskningspublikationer.
Registreringen i LU:research gjordes av forskarna själva, och till deras hjälp skrevs en lathund
som lades ut på webben: http://www.sol.lu.se/bibliotek/luresearch.html
Vi utsåg fyra bibliotekarier, Cajsa Andersson, Annakim Eltén, Viktoria Hörnlund och Ann
Tobin, med uppdrag att för institutionernas och centrumbildningarnas forskare fungera som
kontaktpersoner, stöd och utbildare för verktyget LU:research. Vid fem tillfällen
ordnades ”öppen verkstad” (31 maj, 29 aug, 19 sept, 5 okt och 18 okt), där forskarna kunde få
hjälp med att registrera sina publikationer. För hela HT-området finns totalt 515 registreringar
för 2005. En del av referenserna innehåller länkar till lokalt sparade dokument eller länkar till
redan befintliga elektroniska versioner av publikationer, både fritt tillgängliga och licenserade.
2006 har även präglats av en fortsatt intensiv flyttverksamhet. I och med att tredje etappen av
SOL-centrum stod klar på sommaren fick SOL-biblioteket tillgång till ett antal efterlängtade
hyllmeter magasin i Absalons källare. Ca 1 000 kartonger böcker kunde därmed flyttas in
efter magasinering på annat håll och samtidigt flyttades de omfattande samlingarna från före
detta Slaviska institutionen på Finngatan samt de lite mindre omfattande samlingarna

semitiska språk från Sölvegatan. Hösten präglades av en successiv överflyttning av litteratur
från Classicum både till SOL-biblioteket och till biblioteket vid Institutionen för arkeologi
och antikens historia. Ytterligare en omfattande flytt ägde slutligen rum kring nyår då även
delar av samlingarna i japanska och kinesiska flyttades från Asienbiblioteket till SOLbiblioteket. Mycket arbete återstår vad gäller uppackning, gallring och inte minst
katalogisering av samlingarna vid samtliga HT-bibliotek.
Som framgår av ovanstående har det varit en intensiv verksamhet under 2006. Besöksantalet
vid SOL-biblioteket – som är det enda av HT-biblioteken som haft automatisk
besöksregistrering under året – har fortsatt att öka från 222 058 besökare 2005 till 235 995
besökare under 2006 (se tabell på annan plats).
Även undervisningsverksamheten har ökat. Vid HT-biblioteken genomfördes under 2006 213
timmars undervisning för ca 900 studenter. Universitetsbiblioteket undervisade dessutom
ytterligare 59 timmar på områdets uppdrag och i den undervisningen deltog 308 studenter.
Till detta kommer information vid introduktionsmöten, Xerxesinformation
(uppsatsregistrering) och sökverkstad för områdets studenter.
76 368 lån har utförts på HT-biblioteken under 2006, att jämföra med Universitetsbiblioteket
som under det gångna året hade 156 947 lån. Vidare har vi till SOL-biblioteket lånat in 1 984
dokument från andra bibliotek, främst i Norden. Från SOL-biblioteket har vi lånat ut 734
dokument. Under 2006 skötte Universitetsbiblioteket fjärrlån för hist-fil och CTR.
Avslutningsvis kan nämnas att HT-biblioteken stod som lokal värd för en internationell
bibliotekskonferens, The Fiesole Collection Development Retreat Series, No 8, som hölls i
Lund 3-5 augusti och inkluderade en Preconference och en mottagning på Språk- och
litteraturcentrum. Vidare stod vi som värd för en nationell ämneskonferens för bibliotekarier
inom humaniora och teologi den 27 oktober.

Lund 26 mars 2007

Catta Torhell, Områdesbibliotekarie

Bolognaprocessen och HT-biblioteken
Under rubriken Färdighet och förmåga i den nya examensordningen för
kandidatexamen preciseras de mål rörande informationskompetens som studenten ska
ha uppnått efter sina högskolestudier. Studenten ska ’visa förmåga att söka, samla,
värdera och kritiskt värdera information…’. Här definieras alltså en del av det vida
begreppet informationskompetens (eng. information literacy), som i sin helhet har
beskrivits som ”the adoption of appropriate information behaviour to obtain, through
whatever channel or medium, information well fitted to information needs, together
with critical awareness of the importance of wise and ethical use of information in
society.” (Webber & Johnston)
Formuleringen i examensordningen har varit utgångspunkt för ett intensivt arbete bland
representanter för landets universitets- och högskolebibliotek under senare tid. Med
implementeringen av Bolognaprocessen har nämligen ett ökat intresse riktats mot de
generiska kompetenser, som framtidens studenter ska inneha efter utbildningen för att
möta behoven från arbetsmarknaden. Här ingår bl.a. just informationskompetens, ett
område inom vilket biblioteken bidrar med viktig kunskap.
Redan på ett tidigt stadium engagerade sig biblioteksnätverket i universitetets
Bolognaarbete. Som ett led i detta engagemang utlyste Biblioteksdirektionen i januari
2006 projektmedel i syfte att uppnå en större integrering av informationskompetens i
utbildningen utifrån ett ökat samarbete mellan ämnen och bibliotek.
SOL-biblioteket tog initiativ till och beviljades medel för projektet
’Informationskompetens inom HT-området vid Lunds universitet’. Detta syftade till att
formulera lärandemål inom informationskompetensens område på grundnivå,
avancerad nivå och forskarnivå för två av fakultetens ämnen, italienska och
konstvetenskap. Det ingick också att skissa på undervisningsplaner för de olika
nivåerna med kursinnehåll kring informationshantering. Projektet, som leddes av
undertecknad, har redovisats i ett paper under konferensen Creating knowledge IV i
Köpenhamn i augusti 2006 http://www.ck-iv.dk/papers/ och i form av en skriftlig
rapport.
Som ett led i projektarbetet rörande just lärandemål för informationskompetens i de nya
Bolognakursplanerna förhörde jag mig om huruvida biblioteken kunde bli
representerade i HT-områdets kursplanegrupp. Området ställde sig positivt till detta.
Mitt deltagande i gruppens arbete under året har gett mig möjlighet att utverka, att
skrivningar kring informationskompetens nu återfinns i majoriteten av områdets nya
kursplaner. I en del kursplaner hittar man de formuleringar som jag föreslår i min
projektrapport, i andra har ämnena formulerat sig på annat sätt. Men den exakta
ordalydelsen är inte så betydelsefull i sammanhanget, det viktiga är att
informationskompetens finns med bland kursernas lärandemål. Här vill jag framhålla
studentrepresentanternas engagemang i frågan; de har ibland varit snabbare än jag med
att påtala behovet av informationshantering bland kursplanernas lärandemål.
Projektarbetet har fått positiva bieffekter. Det interna LUB-engagemanget i
Bolognaarbetet har stärkts; under projekttiden träffades ledarna för de sammanlagt sex
beviljade projekten från universitetets olika fakulteter ett flertal gånger för att diskutera
såväl positiva som negativa erfarenheter. Vi fortsätter nu att resonera kring hur vi i

samarbete med lärarna ska gå vidare med att bl.a. utveckla olika kriterier för hur
moment inom informationskompetens ska bedömas. Mitt deltagande i
kursplanegruppen har gett goda förutsättningar för ett fortsatt engagemang i att stärka
informationskompetensen inom områdets utbildningar. Det har gett kunskaper om
kommande kursutbud och kursupplägg, som svårligen hade kunnat fås på annat sätt och
som kommer att underlätta bibliotekens vidare arbete.
Om biblioteken ska kunna ta sin del av ansvaret att göra studenterna vid Lunds
universitet bättre rustade för arbetslivets krav på bl.a. en god informationskompetens
måste vi också arbeta aktivt inom den pedagogiska verksamheten i stort. ’The library
must be an academic partner’, som en talare uttryckte det vid den ovan nämnda
konferensen i Köpenhamn. Jag har i olika sammanhang framhållit min representation i
kursplanegruppen som ett exempel på vilken roll biblioteken kan ha i det pedagogiska
arbete som utförs inom olika organ och nämnder.
Ett ökat samarbete mellan bibliotek och institutioner är dock en förutsättning för att vi
ska kunna erbjuda våra studenter en kvalificerad utbildning inom
informationskompetensens område. För att kunna tillgodose kraven som kommer att
ställas på vår verksamhet framöver, bl.a. utifrån de nya mastersutbildningarna, måste
den alltså integreras tydligare i ämnesundervisningen. Den pedagogiska delen av
bibliotekens verksamhet växer stadigt. Genom HT-bibliotekens engagemang i
Bolognaprocessen har områden inom vilka vi bör gå vidare identifierats; nu ser vi fram
emot spännande arbete under de närmaste åren.
Lena Landgren, FD och bibliotekarie SOL-biblioteket

Öppettider och lånestatistik för HT-biblioteken
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Historia
Konst och musik
Kulturvetenskaper

7204
862
1164
2486
0*
1722

35
17,5
40
14
34
12

SOL

58096

58

*Biblioteket vid Institutionen för konst och musik har endast referenssamlingar.

Besöksstatistik SOL-biblioteket
45000
39091

40000

35000
28908

28672

30000

25000

24852

23860

23211

20108
18465

20000

15000

14407

10000
6513

5862

5000
2046
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Totalt antal besökare 2006: 235995
Vårtermin (jan-jun): 115128
Hösttermin (sept-dec): 112959

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Biblioteksbudget HT-området
Budget 2006
Inst.

Bokslut 2006
Inst.

Intäkter
Fakultets anslag
SOL anslag
Tilläggsanslag Asienbibl.
Inst. Förvärv
Inst. Anslag
Hyra
Kravavgifter mm
Projektmedel
Underskott*

10050000
2000000

Totalt

12900000
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1600000
150000
775000
1948000
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2222000
6229000

100000

6229000
80000
170000
729000

750000
2723000

6229000

12779000

2747000

6229000

Kostnader
Löner områdesgem
Löner SOL
Löner Hist-fil
Löner CTR
Komp utv
Projektinsatser
Katalogisering SOL

780000
3810000

Totalt personalkostnader
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HT-områdets biblioteksmedarbetare
Områdets biblioteksmedarbetare har under 2006 deltagit i LUB-organisationens
internutbildningar. Sammanlagd tidsåtgång för internutbildningarna var 523 timmar i vilka
ingår en omfattande utbildning i uppsatshandledning som fyra medarbetare deltagit i. HTområdets biblioteksmedarbetare har även deltagit i två interna planeringsdagar, båda med
fokus på den nya biblioteksorganisationen. Den första hölls den 19 maj på Fridhemsborg i
Malmö och den andra den 25 oktober på Åkersberg i Höör. Utöver detta tillkommer olika
nationella och internationella konferenser och utbildningar.
Cajsa Andersson, bibliotekarie, 50% fr o m 2006.05.01 vid Institutionen för
kulturvetenskapers bibliotek. Medverkar i arbetsgruppen ”Bibliotekens roll i utbildningen”
inom LUB.
Har under 2006 deltagit i följande LUB-seminarier, kurser och konferenser:
• 2006-05-23 LUB-dag (tema Bologna)
• 2006-08-17 – 08-18 Inst för kulturvetenskapers personalkonferens
• 2006-09-27, 10-4 OOiS, kurs i webbpubliceringsverktyg, CED
• 2006-10-3 Workshop om källkritik
• 2006-10-9, 10-10, 10-12, 10-13, Katalogiseringskurs, LUB
• 2006-10-11 E-boksseminarium, LUB
• 2006-10-27 Ämneskonferens Humaniora/Teologi, Lund
• 2006-12-06 PDF-kurs, CED
• 2006-12-13 LUB-sem om verksamhetsberättelser, statistik
Barbro Berry, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, katalogiseringsansvarig, ingår i
katalogiseringsmodulgruppen, FRBR-gruppen, RASK samt referensgruppen för Elin@
Har under 2006 deltagit i följande kurser och konferenser:
• 2006-03-10 Auktoritetsposthantering, Lund
• 2006-09-29 Katalogisering av e-resurser, Lund
• 2006-10-27 Kompetensutvecklingsdag för ämnesbibliotekarier inom humaniora och
teologi, Lund.
Kerstin Bjärming, bibliotekarie 100 % 2006-01-01 – 05-31, 50 % 2006-06-01 – 12-31, CTR:s
bibliotek. Har under året deltagit i mentorsprojektet samt ett antal av biblioteksnätverkets
internutbildningar.
Per-Anders Dencker, biblioteksassistent 50 %, Biblioteket vid institutionen för arkeologi och
antikens historia.
Annakim Eltén, IT-bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket. Kontaktbibliotekarie lärarkollegium
5. En del av tjänsten första halvåret förlagd till Kulturanatomens bibliotek. Fungerade under
andra halvåret som stöd för Etnologiska institutionens användning av LUB:s digitala tjänster.
Medlem i HEX (humanistisk experimentgrupp) och referensgruppen för Jourhavande@Lund.
Har under 2006 deltagit i ett antal internutbildningar samt i konferensen:
• 24-25/4 Third Nordic conference on scholarly Communication : Beyond Declarations
- The Changing Landscape of Scholarly Communication,,Lund
Ann-Sofi Green, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarig för monografiförvärvet,
referensbiblioteket samt kontakterna med Institutionen för nordiska språk och Engelska

institutionen (t.o.m. vt -06). Har bl.a.: deltagit i Institutionen för Nordiska språks
biblioteksgrupp; varit fältstudiehandledare för BIVIL-studenter; undervisat BIVIL-studenter i
tryckta referenskällor; deltagit som mentor i LUB:s mentorsprojekt.
Har under 2006 bl.a. deltagit i följande kurser och konferenser:
• 2006-02-16 – 06-15 Uppsatshandledning för bibliotekarier (3 p), Örebro universitet
• 2006-04-24 – 04-25 Third Nordic Conference on Scholarly Communication, Lund
• 2006-05-10 – 05-12 Gränslöst: biblioteken och mångfaldens möjligheter,
Biblioteksdagarna, Malmö
• 2006-08-03 – 08-05 The New World Order in Collection Development – Revisited,
Lund
• 2006-10-11 Lund Online, Lund
• 2006-10-27 Kompetensutvecklingsdag för ämnesbibliotekarier inom humaniora och
teologi, Lund
• 2006-11-24 Collection mapping, Kungliga Biblioteket, Stockholm
Kjell Helmebo, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket, ansvarig för fjärrlån. Har under 2006
varit tjänstledig 25 % för samordningsuppdrag inom LUB-organisationen.
Har under 2006 bl.a. deltagit i följande kurser och konferenser:
• 2006-10-27 Kompetensutvecklingsdag för ämnesbibliotekarier inom humaniora och
teologi, Lund
Erland Holmér, bibliotekarie, 75% vid Institutionen för konst- och musikvetenskaps bibliotek
och 25% på UB t.o.m. 2006-06-30. Fr.o.m. 2006-07-01 100% vid Institutionen för konst- och
musikvetenskaps bibliotek, varav 25% projektanställning. Medverkar i ämnesportalen RASK
som ämnesredaktör för bok- och bibliotekshistoria.
Viktoria Hörnlund, bibliotekarie 100% vid Historiska institutionen samt CTR. Medverkar i
arbetsgruppen för Information & Marknadsföring (suppleant i Arbetsgruppen för
Kompetensutveckling). Har deltagit i följande kurser och konferenser:
• oktober 2005 - 13/1 kurs Informationssökning på Internet
• 17/1 seminariet ”Vardagens Dramatik”
• 24/2 Visning av databaser från Gale Thomson
• 1/3 Nyheter i ELIN@Lund
• 14/3 Bibliotekariens expertis - kontinuitet och förändring (Svensk biblioteksförening,
Region Skåne, Olof Sundin – föreläsning
• 15/3 Lovisaförmiddag
• 6/4 Studenter som resurs – en modell för undervisning i informationssökning?
• 24-25/4 Third Nordic Conference on Scholarly Communication : Beyond Declarations
- The Changing Landscape of Scholarly Communication
• 26/4 Knowing our users, Carol Tenopir
• 26/4 Forskningens villkor inom HT : Hur når vi ut med vår forskning? – Vetenskaplig
publicering inom humaniora och samhällsvetenskap
• 8/5-12/5 Katalogiseringskurs
• 9/5 Biblioteksbarometern 2005
• 23/5 LUB-dag (tema Bologna)
• 20/6 Presentation av Dawson e-böcker
• 3/10 Workshop om källkritik
• 11/10 E-boks seminarie
• 23/10 How are we doing? (marknadsföring av bibliotek)

•
•
•

27/10 Ämneskonferens Humaniora/Teologi
17/11 Bolognaprocessen inom LUB
24/11 + 1/12 Kurs i OOiS

Ulla Karlberg, biblioteksassistent 50%, Historiska institutionens bibliotek.
Lena Landgren, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, samordnare av bibliotekets
användarutbildning, kontaktbibliotekarie lärarkollegium 3, medlem i
arbetsgrupperna ”Bibliotekets roll i lärandet” och ”Information och marknadsföring” vid LUB.
Har under året bl.a. deltagit i följande seminarier, kurser och konferenser:
• 17/1 Vardagens dramatik, seminarium om kommunikation, LUB
• Feb-juni Uppsatshandledning för bibliotekarier, 3 p, LUB/MAH Bibliotek och IT
• 14/2 Nationellt seminarium kring Bolognaprocessen, Stockholm, SUB
• 15/3 Lovisaförmiddag, LUB
• 24-25/4 Third Nordic conference on scholarly Communication : Beyond Declarations
- The Changing Landscape of Scholarly Communication,,Lund
• 9/5 Biblioteksbarometern 2005, LUB
• 10-12/5 Biblioteksdagarna, Svensk biblioteksförening, Malmö
• 17/5 Web of Knowledge, LUB
• 1/6 Bolognaseminarium, Kristianstad, Kristianstads högskolebibliotek
• 20/6 Presentation av Dawson e-book library, LUB
• 14/8 Nyheter i Mitt Kursbibliotek, LUB
• 16-18/8 Creating knowledge IV, konferens, Köpenhamn
• 3/10 Workshop om vetenskaplig källkritik, LUB
• 11/10 Lund online, LUB
• 16-17/10 Kurs i Projekt- och projektledning, LUB
• 23/10 How are we doing? Assessing the results of library marketing efforts,
seminarium, LUB
• 27/10 Kompetensutvecklingsdag för ämnesbibliotekarier inom humaniora och teologi,
SOL-biblioteket/UUB, Lund
• 16/11 Bolognaprocessen och forskarutbildningen, seminarium, LU
• 17/11 Bolognaseminarium, LUB
• 13/12 Verksamhetsberättelser, statistik och prestationsindikatorer, LUB
Publikationer:
Landgren, L., Informationskompetens inom HT-området vid Lunds universitet, Lund 2006
Inger Larsson, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket. Kontaktbibliotekarie för lärarkollegium
4. Har under året deltagit i följande kurser och konferenser:
• 17.1 Vardagens dramatik
• 23.1 – 15.6 Uppsatshandledning för bibliotekarier
• 17.5 Web of Knowledge seminarium
• 23.5 LUB-dagen
• 14.8 Demonstration av de nya funktionerna i MKB
• 11.10 Lund Online 2006
• 6.11 LUB-safari
• 17.11 Bolognaprocessen
• 26.11 Aktoritetsposter

•

6.12 PDF-kurs

Leif Lindin, bibliotekarie 100%, CTR:s bibliotek. Har under året delvis varit tjänstledig för
bibliografiskt projektarbete.
Kristina Nilsson, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarar för låneservice, information,
schemaläggning, praktikanter och material. Ämnesansvarig för filmvetenskap,
litteraturvetenskap och teatervetenskap.
Har under året bl.a. deltagit i:
• 2006-10-27 Kompetensutveckling för ämnesbibliotekarier.
• 2006-12-06 Kurs i PDF-hantering.
Karin Odham, biblioteksassistent 100% 2006-06-01 – 08-31, 50% 2006-09-01 – 12-31, SOLbiblioteket.
Eva Schwening, biblioteksassistent 50 %, Etnologiska institutionens bibliotek.
Göran Sjögård, arkivarie, biblioteksansvarig 17%, Etnologiska institutionens bibliotek.
Gunnel Thomas, bibliotekarie 100 %, SOL-biblioteket, ansvarar för tidskriftsförvärvet på
biblioteket och för kontakterna med lingvistik. Har under 2006 bland annat deltagit i
konferensen för ämnesbibliotekarier i humaniora och teologi samt deltagit i mentorsprojektet
för LUB.
Ann Tobin, bibliotekarie 50% Filosofiska inst. och 50% Inst för Arkeologi och antikens
historia. Medlem i Arbetsgruppen för kvalitetsarbete och utvärdering. Kurser och konferenser:
• VT 2006 Uppsatshandledning för bibliotekarier , 5 p:
• 2006-10-27 Ämneskompetens i humaniora, Lund
• 2006-08-16 Creating Knowledge IV: Empowering the Student Through CrossInstitutional Collaboration, International conference at The Royal Library and
University of Copenhagen, Copenhagen
Catta Torhell, områdesbibliotekarie 50%, chef för SOL-biblioteket 50%. Har under året varit
tjänstledig 10% för konsultuppdrag, LTH. Ingår i arbetsgruppen för vetenskaplig publicering,
arbetsgruppen för kompetensutveckling och arbetsgruppen för kurslitteratur (ordf.). Ingår i
LUB:s biblioteksråd samt i samverkansgruppen för elektroniska media. Ordförande i Svensk
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