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INFORMATION & MEDDELANDEN 

1. Verksamhet MHM 
bibliotek/Öppettider 

Mycket är fortfarande präglat av Corona. 
Antalet besökare har minskat markant och 
man träffar inte så många studenter. 
Kontakten sker mest via mejl och zoom. 
Fungerar ändå bra. Biblioteket håller öppet 
för alla, både egna studenter och externa. 
Disken kommer vara bemannad 10-14. Helst 
ska studenterna kunna klara sig så mycket 
de kan själva. Hämta beställda böcker och 
låna via automaten. 
Terminen inleddes med att personalen 
gjorde en instruktionsfilm som finns 
tillgänglig på hemsidan. Vid frågeställningar 
hänvisar man bl a till denna film. 
Biblioteket håller julstängt 21/12-6/1. 

2. Samlokalisering De tre biblioteken samarbetar redan väldigt 
mycket och därför känns ett gemensamt 
bibliotek i framtiden som självklart. Lars 
Härstedt Salmonson är ordförande för 
gruppen "Stora lokaler" gällande 
samlokaliseringen. Lasse har bjudit in Åse till 
gruppen för att berätta hur tankarna går 
runt det framtida biblioteket. 

3. Personal Madeleine Bergkvist ska vara föräldraledig 
från april då hon väntar tvillingar. Annonsen 
för ersättare är klar och publiceras inom 
kort. Intervjuer planeras i december. 
Christer kommer (tyvärr) gå i pension till 
sommaren. Man resonerar nu runt vilken 
kompetens man behöver, vad Karin och Åse 
kan ta över. Karin är redan nu med på en del 
möten som Christer har ansvar för. 
Christers poetiska framföranden kommer 
att saknas stort. Därför ett stort önskemål 
att spela in lite framföranden av Christer. 
Stor förmån att ha hjälp av Kerstin Skoogh 
ca 1,5 dag i veckan. Kerstin och 
studentmedarbetarna Veronika Zadera och 
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Elias von Proschek har varit till stor hjälp vid 
RFID-märkningen. 

4. LUCRIS Det kommer att ske en uppgradering av den 
nuvarande Forskningsportalen med bl a nytt 
gränssnitt. Ämnesansvariga och forskare 
har testat Uppgraderat den nuvarande ett 
nytt gränssnitt. Ämnesansvariga och 
forskare har fått prova, även en enkät har 
skickats ut. Den samlade uppfattningen är 
att Portalen nu känns bättre, bra layout och 
man ser de olika aktiviteterna tydligare. Ny 
Portal kommer gå iland under 2021. 

Fakulteten har fått remiss från LU centralt 
gällande ny policy för Open Acess som ger 
öppen tillgång till forskningsmaterial. Den 
förra policyn är från 2013. Åse l.ugner 
kommer vara ansvarig för detta. De 
ämnesansvariga har blivit tillfrågade om att 
ge input och förslag som ska presenteras för 
fakultetens ledning. 

5. Verksamhet LUB Även här präglar Corona stort. Rektor vill att 
biblioteken håller öppet men med 
restriktioner. Man upplever det svårt att 
hålla restriktioner på vissa bibliotek då en 
del studenter inte verkar bry sig så mycket. 
Biblioteket på HT har anlitat vakter för 
detta. 
Biblioteken har olika lösningar. Vissa håller 
helt stängt medan andra anlitat 
biblioteksvakter, som håller öppet då den 
ordinarie personalen arbetar hemifrån. 
De flesta bibliotek är klara med RFID 
märkningen. 

Sektion Student och utbildning är inne i en 
omorganisation och vill ha bättre och 
närmre samarbete med Biblioteken. Man 
ser mycket positivt på detta eftersom det 
finns ett stort behov av både läs- och 
skrivstöd. Björn-Tryggve ser även ett behov 
av hjälp med ordförståelse vilket har ökat 
markant de senaste 5 åren. Många förstår 
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inte ens enkla ord vilket i sig urholkar 
undervisningen då mycket tid går åt till 
förklaring. Veronika påpekar att det finns 
kompetent personal på biblioteken som kan 
hjälpa till. 

6. Utställningar Markus Tullbergs utställning pågår fram till 
början på nästa år. Efter det kommer 
Adriana Di Lorenzo Tillborg, doktorand i 
musikpedagogik ta över med sin utställning. 
Doktorand, Felicita Brusoni, som forskar om 
rösten i vidgat begrepp, med konstmusik 
som special, är också mycket intresserad av 
att ha utställning på biblioteket. 

Karin informerar att man har Jenny Lind som 
nytt tema under hösten. Detta då Jenny Lind 
skulle fyllt 200 år 6/10. Utställningar om 
Jenny Lind pågår på olika platser i landet. Vill 
man veta mer om Jenny Lind, tipsar Karin 
om en tecknad film som nu ligger på SVT 
Play. 
Ingela Tägild har gjort en avhandling om 
Jenny Lind. Hon har i denna avhandling tittat 
mycket på Jenny Linds röst och forskat på 
personer som fanns i Jenny Linds närhet. 
Boken finns för utlåning på MHM:s bibliotek. 

ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga frågor. 

Vid protokollet 

Helene Persson 

Justeras Justeras 

Björn-Tryggve Johansson Veronika Zadera 


