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Dagordningen faststä lldes

Karin Savatovic Thomasson utsågs till
justerare

Lades till handlingarna

Ase Lugnér (AsLu) presenterade
verksamhetsplanen som gäller för
konstnärliga faku ltete n 2020. Verksam heten
fokuserar på följande:
UÃtärderÍng ov satsningen på Meröppet på
M u sÍ kh ög sko I a n s bi b I i ote k.

Synliggöra biblÍotekets tjä nste r.
Utveckla biblioteket som utställningslokal
med utställningar och presentationer av
doktorander och forskare.
Följa utvecklingen gällande forskningsdata,
både vid LU och i samarbete med de
konstnärliga skolorna.
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Fortsatt implementering och
vidareutveckling av katalogisering i Libris XL.

Arbetet med Libris XL fungerar bra och Karin

S-T har en bra kontakt och ett bra stöd av
M usik- och teaterbiblioteket.
Arbete med att registrera musikhögskolans
tidskrifter i LUBcat.
Christer A är snart klar med arbetet.
Delta i kompetensutveckling vid LU samt i
nätverksträllar, möten och konferenser som
berör de konstnärliga högskolornas
biblioteksverksa mhet.
Karina S-T har under hösten varit på

nätverksträff vid Linköpings Universitet och
gjort studiebesök i "Studenthuset" som är
universitetets nya mötesplats för studenter,
forskare och lärare. Det finns även ett
bibliotek i huset med kurs- och skönlitteratur.
I nätverket diskuteras
forskningskomm uni kation på biblioteket,
forskning och kommunikation genom

utställningar, utställn¡ngar som väcker
känslor. Komma nde nätverksträffar kom mer
fokusera på hur man söker pengar för sin
verksamhet.
Utveckla biblioteken som utställningslokal
med utställning/presentation av
doktora nder/forska re.
Markus Tullberg, doktorand, kommer att
presentera sitt arbete i bibliotekets nästa

utställning. Vernissage väntas i januari 2020.
Fortsätta arbeta för användandet av LUCRIS

vid fakulteten.
Vidareutveckla samarbetet mellan
fakultetens tre institutionsbibliotek inför en

samlokalisering.
Genomföra en RFID-märkning på allt
notmaterial under vår-somma ¡ 2O2O.

Arbetet på Musikhögskolans bibl¡otek
kommer att starta sommaren 2020.
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2. Datorstölder

3. LUCRIS / RQ20

4. LUB

Vid höstens senaste stöld på Musikhögskolan
blev biblioteket av med en dator samt fick
fem datorer förstörda. lnköp av nya datorer
planeras men biblioteket behöver stöldsäkras
innan datorerna installeras.

En remiss som vill undersöka vad

fakulteterna önskar vidareutveckla i LUCRIS

har gått ut. Efter sammanställning lutar det
åt en modul för forskningsdata.

LUB har fått ett nytt uppdrag och en egen

styrelse.
Nytt beslut om gallring av
forskningshandlingar har tagits fram inom
LU. Föreskrifterna gäller alla fakulteter inom
universitetet förutom M, S och HT som har
egna bevarande- och gallringsplaner som styr
verksamheten. Kanske något för den
konstnärliga fakulteten att ta efter.
LU tar nu fram en mallför DMP (data
management plan) för att kunna leva upp till
VR:s krav på upprätthållandet av
datahanteringsplaner. Syftet är att bl a
stödja universitetsled ningen, fakulteterna
och fakultetsbiblioteken i arbetet med att
utveckla forskningsstödet, främja
forskningsdata hanteringen samt underlätta
tillgängliggörande av data - antingen för
arkivering eller för framtida återa nvänd ning.

Utifrån ett regeringsuppdrag har Kungliga

biblioteket och Vetenskapsrådet tagit fram
ett förslag till en nationell open access-policy
med mål att all offentligt finansierad
forskning ska publiceras fritt senast âr 2026.
Detta innebär att kostnader för publicering
och prenumerationer kommer att öka.
Nu har avtal som kombinerar läs- och
publiceringsrättigheter slutits av
Bibsamkonsortiet (Svenska universitet,
högskolor, myndigheter och statliga
forskn ingsinstitut tecknar tillsam mans,
genom KB, licensavtal för elektroniska
tidskrifter och databaser. Detta kallas för
Bibsamkonsortiet.) Detta avtal har



Cøfrnå-
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5. Personal

6. Meröppet och Besöksstatistik

OVRIGA ARENDEN

7. Bokning av biblioteksnämndens
möten

Vid protokollet Justeras

biblioteken delvis bekostat med extra central
finansiering eller med myndighetskapital.

Åslu tar ett t¡llfäll¡gt ledaransvar över
informationsavdelningen - c:a 8 timmar i

veckan pg a sjukskrivning. Maria Lindenmo
från samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund

stöttar biblioteket i motsvarande mängd.

Antal besök
20L6 957L
20L7 1L359

20L8 L2548
20L9 tL777
Antal besök under ordinarie öppettider har
gått ner något 2019 men då biblioteket inte
kan föra statistik över besökare vid meröppet
kan inga säkra slutsatser dras.

Det är viktigt att biblioteksnämndens
mötestider inte krockar med nämnder och

andra styrelsemöten så att
biblioteksnämndens alla ledamöter har
möjlighet att närvara vid läsårets två
inplanerade möten. Biblioteksnämndens
nästa möte äger rum onsdagen den 22/4-2O
klockan 13:00.

Justeras
\.

Carina Gustin Åse Lugnér rin Savatovic Thomasson


