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4.2 Information om biblioteket  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3 Omflyttningar 
 
 
 
 
 

 
 
Ökning med 1000 besök från första halvåret 2012 till 
första halvåret 2013.  
Utlåningsstatistiken är positiv, bokutlåningen främst 
kursböcker, ökar. Detta är en ny kategori med 2 v. 
utlåningstid. Man har också börjat låna ut CD-skivor 
– 2 v. lån (from 2012). Nytt är att vi lånar ut böcker 
till övriga inom LUB. Även dvd-utlåning har ökat. 

 
Kerstin Skoog jobbar 4 h/vecka i biblioteket. För när-
varande bryter hon ut instrument-skolor. 
Carina frågar om studenter får möjlighet att utvär-
dera biblioteket. Enligt studentbarometern 2012 får 
mhm’s bibliotek positivt resultat. Carina efterlyser en 
lokal utvärdering där studenterna får komma med 
åsikter och idéer.  
Diskussion kring biblioteksundervisning 
/användarundervisning, Åse går igenom hur hon 
brukar lägga upp sin undervisning.  

 
Biblioteket hoppas att omflyttningarna ska ge en 
ökad besöksfrekvens. 
Klagomål på att läsesalen försvunnit, det finns inga 
riktigt tysta läsplatser i huset när biblioteket är 
stängt. 
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4.4 LUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Konstnärliga fakultetens sam-
lade biblioteksverksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Budget och prioriteringar 
 

 

Åse sitter i ett nätverk, LUB, med övrig biblioteksper-
sonal på LU. Diskuteras mycket hur pengar avsatta 
för e-resurser ska användas. Vårt bibliotek och Hu-
maniora och Teologi betalar för resurser som inte 
används här, därför diskuteras en ny modell, förslag 
till ny finansieringsmodell för e-resurser.  
PDA-projektet är en automatiserad förvärvsmetod, 
en summa deponeras för att man ska kunna utnyttja 
e-böcker och betalning sker i efterhand. Ett test för 
att ta reda på vad användarna vill ha. 

 
Åse önskar ett gemensamt Konstnärligt fakultetsbib-
liotek, tänker sig en samlad biblioteksverksamhet. 
En naturlig mötesplats för studenterna mellan de 
olika institutionerna. Åse skulle också önska en ge-
mensam biblioteksnämnd/forum där man kan disku-
tera gemensamma frågor.  
Teaterhögsskolans bibliotek är helt manuellt men 
materialet ska nu läggas in i Libris. Man skulle kunna 
börja med ett samarbete här, finns mycket material 
som skulle kunna användas av musikhögskolans 
elever. 

 
Biblioteket följer budgeten väl. Åse har ändrat så att 
det blir mer pengar åt böcker, fler ex av kurslitteratu-
ren och alltid ett kurs-refex.  
Ny databas, Rocks backpages, med artiklar om mu-
sik från 60-talet till nu.  
Biblioteket försöker köpa in mer DVD, minskar CD-
inköp, studenter använder sig av Spotify m.m. 
Läraranslag, man har tagit pengar till detta från 
bibliotekets budget: böcker som köps in till lärare 
som de använder i/inför sin undervisning, ej tillgäng-
liga i biblioteket. Finns det pengar hos kanslierna till 
detta? Anna C undersöker om det finns någon policy 
för läraranslag.  
Anna frågar om man dragit ner på tidskrifter som det 
diskuterats tidigare. Ingen neddragning men gallring. 
Mycket idag kommer som online-tidskrifter.  
Carina föreslår att man undersöker vilka resurser 
som används på biblioteket för att man ska veta vad 
man kan dra ner på.  

 
5 

 
ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
Åse visar den libguide, ämnes/biblioteksguide, som 
nu ligger ute på hemsidan. 
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MÖTET AVSLUTAS 
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Vid protokollet 
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