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Biblioteket anser att det räcker med ett biblioteks-
nämndsmöte per termin och får bifall från övriga i 
nämnden. Vi avvaktar med vårens inplanerade träff. 
 
Utlån har ökat, mycket på grund av att det nu är möj-
ligt att låna skolans böcker på andra institutioner. 
Biblioteket satsar på att köpa in mer böcker inom 
pedagogik, musik, biografier. Åse är också ute bland 
studenterna mer och informerar om vad de kan få 
hjälp med. 
 
Det går inte att se någon stor förändring i antalet 
Mu/Ky-studenter som besöker biblioteket nu när det 
är nya direktiv för ska skriva examensarbete. Even-
tuellt bör man lägga informationssökning närmre 
tidpunkten för deras examensarbete istället för i bör-
jan av ht. Möjligt att man lättare når dem genom en-
skild undervisning. 
 
Antalet biblioteksbesökare har ökat med 20% under 
2013 jämfört med 2012. Kan bero på att det finns 
färre platser för studenterna att sitta på i övriga hu-
set. Önskvärt med helt tysta platser framförallt nu 
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4.3 Omflyttningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 LUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

när det är mer studenter som uppehåller sig i biblio-
teket. Vore bra om man kunde öppna upp lektions-
salarna när de ej används för att studenterna ska 
kunna sitta där. 
 
 
Biblioteket håller på att ta ut instrumentskolorna och 
sätter dem separat för att det ska bli lättare att hitta 
det man är ute efter. Detta genererar också mer jobb 
i form av katalogisering. 
Åse är positiv till eventuell flytt för Mhm, tycker då att 
man bör diskutera en möjlig omorganisation av Mhm 
innan flytten för att utnyttja den nya ytans möjlighet-
er. 
 
 
Finansieringsmodellen för e-medier ska vara ge-
mensam för alla fakulteter men LTH motsätter sig, 
således är det inte klart än.  
Åse anser det vore bra om det fanns en gemensam 
pott för fakulteten att köpa e-resurser för. Konsthög-
skolan och Teaterhögskolan har knappt någon bud-
get att köpa e-resurser för.  
Madeleine Bergqvist jobbar 30 % på Teaterhögsko-
lans bibliotek (70% på Konsthögskolan), Teaterhög-
skolans bibliotek är numera också en del av LUB. 
Önskvärt med ett bibliotek på fakultetsnivå så att alla 
studenter kan få samma tillgång till biblioteksservice, 
till skillnad från nu. 
PDA-projekt (Patron Driven Aquisition) har inte gått 
så bra, inte många studenter eller lärare som har 
använt det, har bara köpt 2 e- böcker så det finns 
pengar över.  

5 BUDGET OCH PRIORITERINGAR Budget. Biblioteket försöker hålla igen så mycket det 
går, nu ligger driftsbudgeten på 280 000, en minsk-
ning med 100 000 kr.  
Man har sagt upp fyra tidskrifter (tidskriftsbudgeten 
är för närvarande 50 000 kr), ingen har reagerat på 
att tidskrifterna har försvunnit. Det är möjligt att 
plocka bort fler eftersom det inte är jättemånga som 
läser dessa tidskrifter. 
 
Biblioteket har satsat på undervisning och på att 
komma ut till studenterna då Åse anser det vara av 
vikt. Prioriterar att köpa böcker och noter, ej så 
mycket CD-skivor längre, finns inget behov. Bra öp-
pettider och professionell personal som kan hjälpa 
studenterna har prioriterats.  
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