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Om HT-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
Biblioteken vid Lunds universitet (LUB) och har ett nära samarbete med de
andra biblioteken vid universitetet.
HT-biblioteken består av två fysiska enheter; LUX- och SOL-biblioteket.
HT-biblioteken har även verksamhet på Campus Helsingborg, vilket sker i
samarbete med det lokala biblioteket samt Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.
2017 firade HT-biblioteken 10-års jubileum som organisatorisk enhet. Det
har uppmärksammats med utställningar i bibliotekens lokaler om HT-bibliotekens historik samt genom att vi spridit information om och marknadsfört
olika aspekter av vår verksamhet1 via olika kanaler.

1

Se Månadens funktion på sidan http://www.htbibl.lu.se/index.php?id=56744
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HT-bibliotekens service
Under 2017 besökte 322 313 personer2 de båda HT-biblioteken.
Detta är en mindre nedgång jämfört med 2016 då antalet
besökare var 342 500 personer. Även om det är en viss
minskning i antalet besökare är det ett fortsatt högt tryck i
biblioteksdiskarna och dubbelbemanningen där behövs för att
ha hög kvalitet på servicen. Den möjliggör att vi kan hantera
mer avancerade och tidskrävande ärenden samt även vid behov
följa med användare ut i biblioteket.
Det är en fortsatt hög utlåning av HT-bibliotekets tryckta
böcker.3 2017 hade HT-biblioteken 53 737 initiala utlån och 37
068 omlån. Sammanlagt gjordes 90 805 lån av HT-bibliotekens
böcker. Motsvarande siffra året innan var 89 784 och det är
därmed en fortsatt liten trend uppåt för lånen.

2

Personer som använder LUX-bibliotekets läsesal och återlämnar böcker saknas i siffrorna.

3

Det går inte att utläsa användarstatistik på de elektroniska resurserna som är specifikt köpta av HT.
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HT-bibliotekens service
FJÄRRLÅN
Beställningar av böcker som fjärrlån betraktas av HT-biblioteken som
potentiella inköpsförslag, om titeln bedöms som relevant för samlingarna
och är tillgänglig för snabb leverans köps boken in istället för att lånas. Det
är därmed positivt att vi har en minskning av det ingående fjärrlånet.

Fjärrlån
2016

SOL

Totalt

Böcker inlån

2542

2086

4628

Böcker utlån

1430

678

2408

Artiklar inlån

262

213

475

Artiklar utlån

28

52

80

LUX

SOL

Totalt

Fjärrlån
2017

TALBÖCKER
2017 hade HT-biblioteken 161 registrerade användare av talboksstöd vilket är
en uppgång från 2016 då det var 149 registrerade användare. Bibliotekarier
hanterar registreringar, organiserar inläsning av kursmaterial och ger den
support som användarna behöver. Samtliga registrerade användare på HT
uppskattas vara studenter.

LUX

Böcker inlån

2052

1720

3772

Böcker utlån

1416

919

2335

Artiklar inlån

147

117

264

Artiklar utlån

29

23

52
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Stöd till lärande och verksamhet riktad till allmänheten
Under 2017 hade HT-biblioteken 338 schemalagda timmars
undervisning4 som sammanlagt 3005 studenter deltog i. Det
är en liten ökning både vad gäller antalet timmar (2016 var
det 322 timmar) och deltagare (2016 var det 2833 deltagare)
jämfört med föregående år. Förutom schemalagd undervisning
har biblioteken även haft workshops, individuell handledningar
etc. för studenter. Under 2017 hade HT-biblioteken 130 bokade
tillfällen med enskilda studenter vilket är en liten minskning
jämfört med 2016 då det var 148 tillfällen. Huvuddelen av
undervisningen sköts av respektive ämnesbibliotekarie.
Som ett sätt att förmedla informationsresurser använder sig
HT-biblioteken av ämnesguider. 2017 hade HT-biblioteken 65
guider5 vars länkar användes 54 742 gånger.
NordPlus-projektet Det digitale universitetsbibliotek som
videnskabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk
universitetsuddannelse som HT-biblioteken deltar i och som
startade 2016, har fortsatt även under 2017. Deltagarna i övrigt
kommer från Lund, Aarhus och Bergen. Målet för projektet
är kompetensutveckling inom området digitala lärobjekt samt
att skapa ett samarbete mellan bibliotekarier och ämnesföre-

4

Baserat på att en undervisningstimme är 45 min.

5

http://www.htbibl.lu.se/soka/amnesguider/.

trädare. Ämnet som HT-biblioteken arbetar med i projektet är
bokhistoria. Det har varit speciellt intressant att arbeta med
dessa frågor i detta ämne eftersom bokhistoria på HT för tillfället enbart har distanskurser och biblioteket följaktligen behöver
hitta olika vägar för att nå ut till dessa studenter via digitala
tjänster. De resultat som kommit fram så här långt i projektet
har till exempel redovisats och diskuterats på LUs pedagogiska
inspirationskonferens.
Institutionen för utbildningsvetenskap har under året flyttat
och de första studenterna på lärarprogrammet har påbörjat
studierna i Lund. Merparten finns dock än så länge fortfarande
på Campus Helsingborg. Rutiner för att hantera både att
studenterna befinner sig på två olika campus samt för att bygga
upp ett långsiktigt stöd och samarbete med institutionen har
under året börjat komma på plats och kommer framöver att
fortsätta att utvecklas.
Förutom den undervisning som respektive ämnesbibliotekarie
har, är HT-biblioteken engagerade i olika kurser och
andra former av lärandesituationer. Nytt för 2017 är att en
bibliotekarie från HT-biblioteken har varit lärare på ABMs kurs
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Stöd till lärande och verksamhet riktad till allmänheten
Cultural Sciences: Intellectual Property and Digital Information
- Law, Politics and Culture.
Under året skedde olika studiebesök på HT-biblioteken och
bland dem kan nämnas bibliotekarier från Mittuniversitetet
och ett projekt där bibliotekarier från stadsbiblioteket i
Lund skuggade och knöt kontakter med personer med
olika specialiteter på HT-biblioteken. På Humanist- och
teologdagarna höll HT-biblioteken bland annat en föreläsning
med titeln Svenska e-böcker på forskningsbibliotek - hur svårt
kan det vara?
Ytterligare exempel på verksamhet som delvis riktar sig
utanför LU är att ämnesbibliotekarien och studierektorn på
filosofiska institutionen har skapat en podd Om filosofers liv
och tankar6. I podden, som spelas in i LARM-studion på LUX,
intervjuas olika gäster. Under detta första år producerades
totalt tio avsnitt som har nått ut till närmare 2500 lyssnare.
Avsnitten har berört frågor som tidens filosofi, kunskapsfilosofi
och faktaresistens.

6

https://soundcloud.com/user-37204585
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Stöd till forskning
LUCRIS har varit ett stort arbetsområde under 2017. Modulen
för aktiviteter har börjat användas fullt ut och även möjligheten
att ta ur rapporter från systemet. Systemet är omfattande och
komplext, vilket genererar omfattande behov av support till
användare och ställningstagande i olika frågor. Upphovs¬rätt
och frågor som är kopplade till den kommande GDPR är frågor
som även har varit högaktuella under 2017.
Under 2016 arbetade bland annat HT-biblioteken med
ett projekt rörande hantering av forskningsdata och det
arbetet har nu övergått mer i löpande verksamhet. Under
2017 kan speciellt nämnas ett antal tillfällen i HT-bibliotekens
programverksamhet7 som rörde datadilemman:
•
Datadilemman : att skapa, använda och tillgängliggöra
stora dataset
•
Datadilemman : känslig data i praktiken
•
Datadilemman : en paneldiskussion om datahantering
Tillfällena organiserades tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och vände sig till båda
fakulteterna.
Som en del av HT-bibliotekens arbete med att ge stöd
i frågor som rör forskningsdata gjorde två bibliotekarier,
7
8

http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar		
https://ora.ox.ac.uk/

en från HT-biblioteken och en från Samhällsvetenskapliga
fakultetens bibliotek, ett gemensamt studiebesök på University
of Oxford. Resan finansierades via Erasmus. Syftet med resan
var att höja kompetensen i praktisk datahantering inom de
båda bibliotekens forskningsstödsverksamhet. Under besöket
träffades företrädare för olika delar av universitetet som jobbar
både praktiskt och strategiskt med forskningsstöd och specifikt
med hantering av forskningsdata. Bland annat tog möten plats
med personen som är ansvarig för hantering av forskningsdata
och teamet som har hand om Oxfords publikationsdatabas ORA8
vilken bland annat kan användas för att sprida dataset. Andra
möten som ägde rum var med de ansvariga för Humanities
Research Support9 och Centre for Digital Scholarship10. Vidare
besöktes flera bibliotek och lundabibliotekarierna deltog även
i olika seminarier för forskare. Besöket gav en god bild av
forskningsdataverksamheten i Oxford och det gav också en
mängd uppslag på lösningar och idéer att gå vidare med i den
egna verksamheten. Det dagliga arbetet och de frågeställningar
som är på agendan i Oxford liknar i stort det som vi arbetar
med på HT-biblioteken och Samhällsvetenskapliga fakultetens
bibliotek.
9

https://www.humanities.ox.ac.uk/research-support
https://www.bodleian.ox.ac.uk/digitalscholarship
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Stöd till forskning
Bibliotekarier är i ökad grad involverade i olika skeden i
forskares projekt, från det att ansökningar skrivs till frågor
som rör publicering och arkiveringen i slutskedet av projekt.
Under 2017 har samarbetet med IT fördjupats och nya former
har hittats.
2016 påbörjade cheferna för IT respektive biblioteken vid
HT att gemensamt gå på så kallade forskningsronder på
institutionerna och under 2017 hade alla institutioner och
sektioner besökts. Besöken har genererat mycket kunskap,
både om stödverksamheter på institutionerna och om behoven
på institutionerna på IT/biblioteken. Det har även skapat en
fördjupad kontakt mellan verksamheterna. Då det bedöms ha
varit lyckat kommer forskningsronderna fortsätta under 2018.

9
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HT-bibliotekens samlingar
Under 2017 har mycket tid lagts på olika projekt kopplade till
samlingarna. Under 2018 planeras det för flera systembyten.
På nationell nivå kommer det nuvarande systemet Voyager
(Libris) bytas ut mot nya Libris och det är även en pågående
övergång från nuvarande katalogiseringsstandard KRS
(Svenska katalogiseringsregler) till RDA (Resource Description
and Access). Lokalt kommer Virtua (Lovisa) att bytas ut mot
open source-programvaran Koha. Som en konsekvens av
dessa förändringar har flera kompetensutvecklingsinsatser
varit prioriterade områden under 2017, vilket även kommer
att fortsätta framöver. Bytet av det lokala systemet kräver att
inkorrekt information i det gamla systemet i möjligaste mån
rättas innan övergången. För HT-biblioteken beräknades det
i höstas att det fanns cirka 11 000 bokposter samt 1 500
tidskriftsposter som manuellt behöver rättas innan övergången.
En stor del av detta arbete har gjorts under 2017.
Under 2017 avslutades ett större projekt, tillsammans med de
övriga biblioteken vid Lunds universitet, med att testa förvärv
enligt modellen Evidence based selection (EBS). Modellen
bygger på att användare under en period får tillgång till en större
mängd e-böcker från ett urval av förlag. I slutet av perioden
förbinder sig biblioteken att köpa en viss mängd e-böcker från
dessa förlag och kan då utgå från den användarstatistik som har
genererats under perioden för att göra ett urval. Erfarenheterna

från projektet är goda både i den meningen att bibliotekets
användare under en tid fick tillgång till ett mycket stort urval
av e-böcker från några utvalda förlag och att metoden var
betydligt mindre arbetskrävande än metoden Patron Driven
Aquisition (PDA) som har provats tidigare. Nackdelarna var att
den ökade till¬gången till e-böcker blev begränsad till några
få förlag och att det gick att konstatera vid projektets slut
att resurserna inte hade använts på en nivå som motiverade
kostnaderna. Erfarenheten från projektet var att EBS i mycket
liten utsträckning kan ersätta det förvärv som vi har idag.
Då det fanns en önskan om att få bättre insyn i
vad våra användare tycker om våra samlingar gjordes
fokusgruppsintervjuer med tre olika grupper bestående
av studenter, doktorander respektive forskare under året.
Resultatet var positivt, deltagarna menade generellt att de
fick tillgång till de resurser de behöver via HT-biblioteken
antingen genom vårt förvärv eller genom fjärrlån. En del mindre
synpunkter och missuppfattningar kom fram, vilket är frågor
som HT-biblioteken kommer att arbeta vidare med framöver.
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HT-bibliotekens samlingar
På HT-biblioteken pågår sedan tidigare flera projekt som är
kopplade till genomgångar av olika delar av samlingen och
dessa fortsatte under året:
•

•

•

Genomgång av elektroniska resurser		
Det pågående arbetet med genomgången av
prenumerationen av elektroniska resurser fortsatte
under 2017 vilket ledde till att flera prenumerationer
har sagts upp. Genomgången fortsätter även framöver.
Genomgång av tryckta tidskrifter 		
Arbetet med att gå igenom de tryckta tidskrifterna
på båda biblioteken har fortsatt med målet att vårt
bestånd ska vara helt korrekt beskrivet i katalogerna
och att material med låg användningsfrekvens placeras
i depå.
Deweyfiering på SOL				
Under 2016 började det praktiska arbetet med att
gå över till Dewey Decimal Classification (DDC) som
hylluppställning även på SOL-biblioteket. Då arbetet
innebär att man behöver se över varje enskild bok,
kombineras det med att det sker en översyn över
samlingarna i stort på SOL. Inför flytten av samlingarna
till SOL-biblioteket 2004 skedde en ojämn genomgång
av de tidigare institutionsbiblioteken, vilket gör att det
finns ett behov av att ta ett samlat grepp. Samtidigt som

•

•

böcker får nya hylluppställningar, gallras eller depåläggs
material som bedöms ha låg användningsfrekvens.
Arbetet är omfattande och vid starten av projektet
beräknades det att det skulle ta flera år. Mer arbete än
förväntat hanns med under 2017 och även om det är
mycket kvar, har projektet nu passerat en kritisk punkt
och svårigheten med två hylluppställningssystem är ett
mindre problem. Det visuella intrycket av samlingarna
är nu betydligt mer användarvänligt.
Ogenomgångna samlingar i SOL-källaren 		
Under 2017 gjordes en större arbetsinsats för att gå
igenom delar av samlingarna placerade i källaren vilket
gjort att det som nu går att ha en bra överblick över
det som är kvar att gå igenom.
Konstböcker från LUX-flytten 			
I arbetet med att förbereda flytten till LUX blev vissa
delar av samlingen placerade i lådor. Under 2017 gicks
de nedpackade konstböckerna igenom.

Flera av de pågående projekten med samlingarna innebär
att mycket material depåläggs. Under 2017 beräknades
det exempelvis att cirka 17 000 böcker från HT-biblioteken
gjordes i ordning för depåläggning.
Nyförvärvslistor för tryckta och även elektroniska böcker
kan nås via Libris.

11
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HT-bibliotekens medarbetare
HT-bibliotekens medarbetare har under 2017 deltagit i
LUB-nätverkets internutbildningar samt i externa konferenser och kurser. Ett urval av vad man deltagit i nämns
nedan.
Magnus Annemark, bibliotekarie
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Forskningsstöd / LUCRIS
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
”Forskarstödet vid LUB – 5 år senare”, seminarium (171108)
•
”Open Science Policies in Europe – Past, Present, Future”,
föreläsning av Jean-Claude Burgelman från Europeiska kommissionen. Lund (171117)
•
”Medea Talks - Exploring the active and interventionist humanities”, föreläsning av Patrik Svensson (UCLA, Umeå Universitet). Malmö högskola (171207)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
Att hantera forskningsdata: ”Datadilemman : en paneldiskussion om datahantering” (171004)
•
”Mätt med vilka mått? : värdering för forskare vid HT- och
S-fakulteterna” (171107)
•
Manage your Image : hantering av bilder i forskningen (171128)
•
LUCRIS-verkstad, sektion 3 (171212)

Mikael Borg, bibliotekarie
Ämnesansvar:
•
Engelska

Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Katalogisering
•
Tillgänglighet (talböcker)
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Högskolepedagogisk introduktionskurs (170302-170329)
•
Workshop om studieteknik, Avdelningen för pedagogiskt stöd,
Lunds universitet (170615)
•
Workshop om talsyntesen TorTalk, Avdelningen för pedagogiskt stöd, Lunds universitet (171009)

Per Carleheden, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Religionshistoria
•
Religionsfilosofi med etik
•
Religionsbeteendevetenskap
•
Teologi
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Fjärrlån
•
Referenshanteringssystem
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Visning av HumLab på LUX (170508)
•
EndNote-workshop för undervisande bibliotekarier (170822)
•
Koha och öppen programvara (170908)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
Endnote: introduktion, HT-bibliotekens seminarieserie (170403)
•
Demonstration skärminspelningsverktyg (170601)
•
Endnote: introduktion, HT-bibliotekens seminarieserie (171114)
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HT-bibliotekens medarbetare
Per-Anders Dencker, biblioteksassistent
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Samlingsvård
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
LUs informationssäkerhetsutbildning för användare (LUISA),
onlinekurs

Annakim Eltén, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Japanska
•
Kinesiska
•
Ryska
•
Jiddisch
•
Öst- och Centraleuropastudier
•
Europastudier
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Forskningsstöd
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
LUCRIS-rapporter (arbetsgrupp)
•
Arbetsgrupp för hantering av forskningsdata (arbetsgrupp)
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Studieresa till olika delar av University of Oxford som arbetar
med forskningsdata (171030-171103)
•
”Open Science Policies in Europe – Past, Present and Future”
(171117)
•
LUs informationssäkerhetsutbildning för användare (LUISA),
onlinekurs

Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
Forskningsansökningsworkshop - fortsättning HT-bibliotekens
seminarieserie i samarbete med Forskningsnämnden vid HT,
IT-enheten vid HT och Humanistlaboratoriet (170118)
•
Att hantera forskningsdata:
•
”Datadilemman : att skapa, använda och tillgängliggöra
stora dataset” (170427)
•
”Datadilemman : känslig data i praktiken” (170512)
•
”Datadilemman : en paneldiskussion om datahantering”
(171004)
•
”Vad är forskningsdata?” (171006)
•
”Mätt med vilka mått? : värdering för forskare vid HT- och
S-fakulteterna” (171107)
•
Manage your Image : hantering av bilder i forskningen (171128)

Sofie Eriksen, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Intermediala studier (hösten
•
Konsthistoria och visuella studier (hösten)
•
Kulturadministration (hösten)
•
Musikvetenskap (hösten)
•
Mänskliga rättigheter
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Fjärrlån
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Koha och öppen programvara (170824)
•
Högskolepedagogisk introduktionskurs (170912-171005)
•
Riksdagsbibliotekets kurs ”Riksdagskunskap för bibliotekarier”
(171108-171110)

15

16

QUOUSQUE TANDEM
ÅRSBERÄTTELSE
2017 ABUTERE
| HT-FAKULTETERNAS BIBLIOTEKSVERKSAMHET

HT-bibliotekens medarbetare
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
”Att söka i svensk dagspress – en genomgång” (170216)

Fredrik Eriksson, bibliotekarie
Ämnesansvar:
•
Filosofi
•
Kognitionsvetenskap
•
Idé- och lärdomshistoria
•
Utbildningsvetenskap
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Stöd till lärande
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
LUBsearch superusergrupp (referensgrupp)
•
Informationsgrupp LUX/HT
•
Pedagogik (beredningsgrupp) (hösten)
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Nätverksträff för bibliotekarier som arbetar med lärarutbildningar, Kristianstad (170518-170519)
•
Medie- och informationskunnighet (MIK), Halmstad (171107171108)
•
Pedagogisk inspirationskonferens LU (171123)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
”Om filosofers liv och tankar”. Medskapare och producent för
9 poddavsnitt
•
”Constructive Alignment as a Means to Establish Information
Literacy in the Curriculum”. Artikel i Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 8(1)

Ann-Sofi Green, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Lingvistik
•
Nordiska språk inklusive svenska
•
Semiotik
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Förvärv
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
Representant för LUB i dialogen med leverantörer av tryckta
böcker samt med Avdelningen för inköp & upphandling vid LU
•
Upphandling för leverantörer av tryckta böcker (arbetsgrupp)
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Diachronic Atlas of Comparative Linguistics (DIACL), workshop
(170324)
•
LUB-dag, ”Kunskapsspridning och kunskapens infrastruktur i
det digitala samhället” (170531)
•
Koha och öppen programvara (170908)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
”Svenska e-böcker på forskningsbibliotek - hur svårt kan det
vara?” Föreläsning på HT-dagarna (170421)

Maria Gullberg, bibliotekarie
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Katalogisering
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Koha och öppen programvara (170824)
•
Seminarium om Forskningsdata, LTH (171006)
•
Libris användardag (171116), Stockholm
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Johan Gunnarsson, biblioteksassistent
Jenny Hallström, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Etnologi
•
Folklivsarkivet
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Fjärrlån
•
Låneservice
•
Studentvakter
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
Samordningsansvar för fjärrlån inom LUB
•
BasILL (referensgrupp)
•
Media och system (strategigrupp)
•
Det nya bibliotekssystemet LUBcat (testgrupp)
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
”Källkritik i bibliotekets undervisning” - TeachMeet (170111)
•
Kick-off om systematisk verksamhetsutveckling vid LUB
(170328)
•
LUB-dag, ”Kunskapsspridning och kunskapens infrastruktur i
det digitala samhället” (170531)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
Visning av lärmiljöer på LUX-biblioteket, studiebesök av Mittuniversitetets bibliotek (170510)

Rayeheh Hamedani, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Semitiska språk

•
Mellanösternkunskap, Mellanösternstudier
•
Mastersprogrammet Översättarutbildningen
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Katalogisering
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
Det nya bibliotekssystemet LUBcat (testgrupp)
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Grundkurs i Excel (170428)
•
Internutbildning/diskussionsgrupp om RDA (HT17)
•
LUs informationssäkerhetsutbildning för användare (LUISA),
onlinekurs

Marie Hoen, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Arkeologi
•
Historisk arkeologi
•
Antikens kultur och samhällsliv
•
Historisk osteologi
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Katalogisering
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
DIK-LU (ordförande)
•
Facklig representant i flera styrelser på universitetet
•
Nationell arbetsgrupp för Dewey
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Koha och öppen programvara (170824)
•
LUB-dag, ”Kunskapsspridning och kunskapens infrastruktur i
det digitala samhället” (170531)
•
Internutbildning/diskussionsgrupp om RDA (HT17)
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Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
Undervisning i klassifikation för ABM-studenter (170217)

Erland Holmér, bibliotekarie
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Katalogisering
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
Konstgruppen på LUX
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
LUB-dag, ”Kunskapsspridning och kunskapens infrastruktur i
det digitala samhället” (170531)
•
RDA-träffar (170920, 171011, 171115)
•
Grundutbildning i RDA (utbildningsmaterial från KB) (sommaren och hösten)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
Konstguidning på LUX under Kulturnatten (170916)

Anja Hoppe, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Förlags- och bokmarknadskunskap
•
Bokhistoria
•
Tyska
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Fjärrlån
•
Marknadsföring
•
Stöd till lärande
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
Biblioteken i den digitala lärandemiljön (arbetsgrupp)

•

Arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan för biblioteken
och e-lärande (arbetsgrupp)
•
Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource
og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse, Nordplusprojekt (projektgrupp)
•
Kommunikation inom LUB (arbetsgrupp)
•
Informationsgrupp HT
•
Styrelsemedlem LUB:s Kamratförening
•
Styrelsemedlem i Svensk biblioteksförening, Regionförening
Skåne (SBF Skåne)
•
HT-bibliotekens representant i HT-fakulteternas jubileumsgrupp
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
”Källkritik i undervisningen”, TeachMeet (170111)
•
LU:s pedagogiska utvecklingskonferens (171123)
•
Webbutbildning ”Drupal för webbpublicister, Introduktion”
(171212)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
”Framtidens kompetenser på bibliotek - en heldag om bibliotekarieprofessionen” (SBF Skåne och SFIS Syd), arrangör (170203)
•
Adobe-Connect-genomgång (internutbildning), arrangör och
presentation (170403 och 170321)
•
”Vem i hela världen kan man lita på?” - dag om källkritik och
faktagranskning (SBF Skåne och SFIS Syd), arrangör (171109)
•
LU:s pedagogiska utvecklingskonferens, hållit i seminariet:
”Quizar, guider och filmer - digitala lärobjekt och samarbetsmöjligheter kring e-lärande” tillsammans med Maja Carlson,
Sambib och Anna Wiberg, Juridiska fakultetens bibliotek
(171123)

ÅRSBERÄTTELSE 2017 | HT-FAKULTETERNAS
QUOUSQUE
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
TANDEM ABUTERE
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•

”Videor, quizar, LibGuides - en halvdag om digitala lärobjekt”
(SBF Skåne och SFIS Syd), arrangör och presentation (171128)

Charlotte Högberg, bibliotekarie
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Forskningsstöd/LUCRIS
•
E-media
•
Webben
•
Fjärrlån
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
Informationsgrupp HT
•
Samordning av e-media (arbetsgrupp)
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
”Living with indicators : Bibliometrics and research evaluation
in contemporary academia” (170125)
•
”LUCRIS – Tips och trix för administratörer” (170127)
•
”The Digital Society Symposium” (170424)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
LUCRIS-utbildning för Historiska institutionen (170120)
•
LUCRIS-workshop för HT-anställda (170124, 170322)
•
”Kunskap i en digital värld : resultatdialog och debatt”. Slutevent för det tvärvetenskapliga projektet Knowledge in a Digital
World - Trust, Credibility & Relevance on the Web (170427)
•
Att hantera forskningsdata:
•
”Datadilemman : att skapa, använda och tillgängliggöra
stora dataset” (170427)
•
”Datadilemman : känslig data i praktiken” (170512)
•
”Hur ser databasvärlden ut?” Föreläsning för ABM (170428)

Viktoria Hörnlund, fakultetsbibliotekarie
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
Forskning och forskningsprocesser, strategigrupp
•
Ledningsgruppen LUB
•
LUX husstyrelse
•
Prefektforum HT
•
LÖAG (våren)
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
”Erfaren chef”, kurs (VT-HT)
•
”The Digital Society Symposium” (170425)
•
”Open Science Policies in Europe – Past, Present and Future”
(171117)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
”Vad är forskningsdata?” (171006)

Ulrika Karlsson, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Modevetenskap
•
Digitala kulturer
•
ABM
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Tillgänglighet (talböcker)
•
Förvärv
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Digital Society Symposium, Lunds universitet (170424-170425)
•
”Kunskap i en digital värld: Resultatdialog och debatt”, KDW,
Lunds universitet (170427)
•
”Talboken i framtiden”, konferens Svenska Daisykonsortiet,
Stockholm (171116-171117)
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Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
Talboksverkstad, Eden (170508 och 170920)

Andrea Mervik, bibliotekarie
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Tidskrifter (våren)
•
Kopieringstillstånd
•
Informationsgrupp LUX/HT
•
Forskningsstöd/LUCRIS
•
Stöd för upphandling av språk- och översättningstjänster
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
LÖAG
•
Informationsgrupp HT
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
”The politics of scientific knowledge: Historical and Legal Perspectives”, talk, (arrangör: the Advanced Study Group “The
Transformation of Scholarly Communication” ) (170420)
•
”The Digital Society Symposium: Session 1”, ingick i Lunds
universitets jubileumsprogram (170428)
•
Nätverksträff: Upphovsrätt (arrangör: Svensk biblioteksförening), Stockholm (171214)
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
Forskningsansökningsworkshop - fortsättning HT-bibliotekens
seminarieserie i samarbete med Forskningsnämnden vid HT,
IT-enheten vid HT och Humanistlaboratoriet (170118)
•
Öppen LUCRIS-verkstad (170124 & 170322)
•
Att hantera forskningsdata:
•
”Datadilemman : att skapa, använda och tillgängliggöra
stora dataset” (170427)

•
•

•
•
•

”Datadilemman : känslig data i praktiken” (170512)
”Datadilemman : en paneldiskussion om datahantering”
(171004)
”Mätt med vilka mått? : värdering för forskare vid HT- och
S-fakulteterna” (171107)
”Manage your Image : hantering av bilder i forskningen”
(171128)
Lärare på kursen ABMA18 ”Cultural Sciences: Intellectual
Property and Digital Information - Law, Politics and Culture”
(20171030 – 20171128)

Kristina Nilsson, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Filmvetenskap
•
Litteraturvetenskap
•
Barnlitteratur
•
Teatervetenskap
•
Författarskolan
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Låneservice
•
Studentvakter
•
Förvärv
•
Katalogansvarig
•
Referenshanteringssystem
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
LUBs kompetensutvecklingsgrupp (arbetsgrupp)
•
Kompetensutvecklingsplan (arbetsgrupp)
•
Skyddsombud
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Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
”Förvärv i en föränderlig tid”, konferens Kungliga Biblioteket
(170602)
•
Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport (170913)
•
KOHA- information inför bytet av bibliotekssystem (170912,
171107)

Emma Oskarsson, bibliotekarie
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Katalogisering
•
Fjärrlån
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Koha och öppen programvara (170908)
•
”Tips & tricks for teaching LUBsearch/EBSCO host databases”
(171128)
•
”Vad är forskningsdata?” (171006)

Lynn Rudholm, bibliotekarie
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Katalogisering
•
Fjärrlån
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
LUB-dag, ”Kunskapsspridning och kunskapens infrastruktur i
det digitala samhället” (170531)
•
Koha och öppen programvara (170908)

Erik Svanström, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Kommunikation och medier
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Katalogisering
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
Berikning av e-böcker (arbetsgrupp)
•
Nordic NIAS Council (NNC) Library Group
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Internutbildning/diskussionsgrupp om RDA (HT17)
•
Libris användardag (171116)
•
LUs informationssäkerhetsutbildning för användare (LUISA),
onlinekurs
Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2017:
•
”Att söka i svensk dagspress – en genomgång” (170216)

Johanna Tagesson, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Historia (hösten)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Tidskrifter
•
E-media
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
Samordning av elektronisk media (arbetsgrupp)
•
Kompetensutveckling (arbetsgrupp)
•
Upphandling av tidskriftsagen (arbetsgrupp)
•
Det nya bibliotekssystemet LUBcat (testgrupp)
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Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
LUB-dag, ”Kunskapsspridning och kunskapens infrastruktur i det digitala samhället” (170531)
•
Koha och öppen programvara (170824)
•
HLR och första hjälpen (171019)

Cathrin Viltefjäll, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Intermediala studier (våren)
•
Konsthistoria och visuella studier (våren)
•
Kulturadministration (våren)
•
Musikvetenskap (våren)
Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Webben
•
Tidskrifter
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
Live@Lund, workshop (170112)

Cecilia Whitehorn, ekonom (delad tjänst med IT, HumLab
och Folklivsarkivet
Katarina Wickström, bibliotekarie
Ämnesansvar
•
Romanska språk
•
Grekiska och latin
•
Mastersprogram ”Språk och språkvetenskap”

Arbetsområde med speciellt fokus på:
•
Förvärv
•
Tidskrifter
Medlem i/specialuppdrag 2017:
•
EBS, arbetsgrupp LUB
Har under 2017 bland annat deltagit i:
•
LUB-dag, ”Kunskapsspridning och kunskapens infrastruktur i
det digitala samhället” (170531)
•
Koha och öppen programvara (170908)
•
LUBsearch advanced (171129)
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HT-bibliotekens studentmedarbetare 2017
Arbetsuppgifterna för studentmedarbetarna består i första
hand av att hålla biblioteken öppna på kvällar och lördagar,
bokuppsättning och olika former av bokvård. Studentmedarbetare hjälper även i förekommande fall till med att avlasta
bibliotekarierna genom att till exempel belägga material i olika
kataloger. HT-biblioteken har cirka tio studentmedarbetare som
arbetar samtidigt. Dessa har under 2017 bland annat varit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adam Andersson
Magnus Annemark
Filip Astner
Rasmus Ekstedt
Erika Gidlund
Else Gramstad Leivo
Mehran R. Imani
Zakayo Kjellström
Annelie Nilsson
Christoffer Sandström
Violeta Vassileva
Ellie Wiman-Lindqvist
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