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Instruktion för HT-biblioteken
HT-biblioteken inrättades av dåvarande Områdesstyrelsen för humaniora
och teologi 2007-01-01. Enheten hör organisatoriskt till HT-fakulteterna och
är underställd den nuvarande Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi.

UPPGIFT

HT-biblioteken har under fakultetsstyrelsen till uppgift att tillförsäkra
fakultetens medarbetare och studenter en god informationsförsörjning samt
stöd till övrig informationshantering. Enheten ska tillhandahålla ett
specialiserat, välfungerande och kostnadseffektivt stöd. Verksamheten ska
utformas i linje med den nationella och internationella utvecklingen. HTbiblioteken ska bidra till en god samverkan mellan HT-fakulteterna och det
omgivande samhället.
HT-biblioteken ska därvid säkerställa att
•
•
•
•

•

medarbetare och studenter erbjuds tillgång till informationsresurser
på ett snabbt, kvalitetsmedvetet och kostnadseffektivt sätt;
stimulerande och välkoordinerade lärandemiljöer erbjuds vid HTfakulteternas bibliotek;
relevanta utbildningar tillhandahålls för att tillförsäkra hög
informationskompetens hos fakulteternas forskare, lärare och
studenter;
biblioteken arbetar för en biblioteksundervisning som kan integreras
i studenternas övriga undervisning med syfte att de ska erhålla de
generiska kunskaper och färdigheter som behövs för studier och
framtida arbetsliv;
fakulteternas forskare och doktorander har ett verksamhetsnära
biblioteksstöd rörande hela forskningsprocessen.
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E-post viktoria.hornlund@htbibl.lu.se Internet http://www.htbibl.lu.se

LEDNING

HT-bibliotekens chef benämns fakultetsbibliotekarie, vilket är en
administrativ befattning som tillsätts av Dekanus, som också är fakultetsbibliotekariens närmaste chef.
Fakultetsbibliotekarien är ansvarig för den operativa ledningen av
fakulteternas biblioteksverksamhet och beslutar inom av fakultetsstyrelsen
givna ramar om HT-bibliotekens organisation, verksamhet, utveckling och
bemanning samt fattar beslut i ärenden som rör den dagliga verksamheten.
Biblioteken vid HT-fakulteterna ska samordnas och fortlöpande utvärderas i
syfte att öka effektiviteten och kontrollera kostnaderna. Planering av
verksamhetens utveckling görs i nära samråd med fakultetsledningen.

BUDGET OCH ÅRSREDOVISNING

HT-bibliotekens budget- och bokslutsredovisning ingår i HT-fakulteternas
allmänna ekonomiska processer. Budgetanslag för enhetens verksamhet
fastställs i fakultetsstyrelsens budgetbeslut.
Fakultetsbibliotekarien ansvarar för att upprätta verksamhetsplan och
årsbudget för enheten och för att årligen avrapportera till fakultetsstyrelsen.
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