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Dagordningen fastställdes

Anna-Lena Tideman utses till justerare

Lades till handlingarna

,Åse Lugnér har försökt få fram besöks-
statistik under de perioder som det är
meröppet på biblioteket men utan
resultat. Enligt LU-kort får denna
information endast lämnas ut om det har
inträffat en incident. Under tiden då
biblioteket är bemannat går det att se en
liten ökning av besökssiffrorna, däremot
är besöksstatistiken för ämnesguiden på
hemsidan konstant ingen stor ökning
men inte heller en minskning.

Personalen upplever att användandet av
biblioteket har ökat under eftermiddag/
kväll eftersom en hel del studenter sitter
kvar när personalen lämnar biblioteket för

2. Meröppet - hur går det?
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3. Nya system

4. Universitetsbibliotekets nya
uppdrag

5. Bibioteken och tillgänglighet.

hemgång. Biblioteket har fått mycket
positiv feedbach många tycker det är bra
att det är möjligt att stanna kvar efter
stängning. Att biblioteket nu är öppet när
det är obemannat har inte medfört några
incidenter utan allt fungerar fint.

LUBcat har inneburit en del problem, som
nya system har i början. Uwecklingen sker
också efterhand med en öppen källkod där
man anpassar koden till sina användares
behov. Många tester har gjorts och fort-
sätter även nästa år.
Biblioteket lägger mycket tid på katalogi-
sering i det nya systemet LibrisXl. Det blir
succesivt några förbättringar efter hand
men då systemet släpptes innan det var
riktigt klart, har det blivit en hel del fel och
uppdateringar. Personalen har inte heller
haft möjlighet att få upp en hastighet i
katalogiseringen, det tar således mycket
tid.

Biblioteket har svarat på en remiss om
UB's uppdrag som presenterats för
fakultetsbiblioteken.Det förslag som har
lagts innebär land annat stora
förändringar i den nätverksorganisation
som de olika biblioteken jobbar i. ^ÄsLu har
suttit tillsammans med dekan Anna
Lyrevik och svarat på remissen.
Maj oriteten av fakultetsbibliotekarierna
anser att det är väldigt viktigt att behålla
den näLverksorgattisatiotr sotn finns idag.

Karin Savatovic Thomasson är kontakt-
bibliotekarie för tillgänglighet på MHM.
Ofta har studenterna först kontakt med
Christel Berg som är samordnare för
pedagogiskt stöd, hon hänvisar sedan
studenterna vidare till KaSa.

Det finns olika flikar på hemsidan med
information om vilken typ av stöd som går
att få. Det krävs inget intyg för att få hjälp,
men det ska vara trovärdigt att personen
behöver ett konto hos MTM [Myndigheten
för tillgängliga medier).

Talböcker vänder sig till studenter med



läsnedsättningar. MTM:s digitala bibliotek
Legimus innehåller mer än L10 000
anpassade titlar. I Legimus går det
att ställa in hastigheten på talbokens
uppläsning samt göra anteckningar och
lägga in bokmärken.
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hjälpmedel som LU har uslicens
TalsyntesenTortalk är ett annat

6. Verksamhetsplan för konstnärliga
fakultetens
bibliotek 2019

7. Utställningar på biblioteket

p av programmet man
typ av text som ligger på nätet uppläst. Det
finns på 20 olika språk, och med 60 röster
(manliga, kvinnliga) att välja emellan.

Biblioteken på Konstnärliga fakulteten har
jobbat med en verksamhetsplan och
planerar följande 1ör 20L9:
. Utvärdering av satsningen på Meröppet på
Musikhögskolans bibliotek.
. Synliggöra bibliotekens tjänster.
. Stöd till utvecklingen av musikerutbildningens
examensarbeten.
. Följa utvecklingen gällande forskningsdata, både vid
LU och i samarbete
med de konstnärliga högskolorna.
. Fortsatt implementering och vidareutveckling av
katalogisering i Libris
XL.
. Arbete med att registrera Musikhögskolans
tidskrifter i LUBcat.
. Delta i kompetensutveckling vid LU samt i
n?itverksträffar, möten och
konferenser som berör de konstnärliga högskolornas
biblioteksverksamhet.
. Utveckla biblioteken som utställningslokal med
utställning/presentation
av doktorander/forskare.
. Fortsätta arbeta för anvåindandet av LUCRIS vid
fakulteten.
. Vidareutveckla samarbetet mellan fakultetens tre
institutionsbibliotek
inft)r en samlokalisering.

KaSa har varit på en workshop på Malmö
Universitet som handlade om "Forskarnas
galleri", en utställning som finns på en
permanent utställningsyta i biblioteket.
Utställningen fokuserar på högskolans
forskare och låter dem presentera sin
forskning i biblioteket. Malmö Universitet
har utarbetat en modell där forskaren
presenterar sin forskning i 20 min, baserat
på det som framkommer här, gör
biblioteket en utställning. Då det är fritt
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OVRIGAARENDEN

Inga övriga ärenden

Vid protokollet fusteras

Sara Engblom Björn-Tryggve fohansson

fram att ta efter konceptet planerar KaSa
att göra en liknande utställning i MHM's
bibliotek. Det blir ett sätt att lyfta fram
MHM's forskning i enlighet med vår
handlingsplan. Biblioteket tänker i första
hand fokusera på våra doktorander och
KaSa har redan pratat med Camillla
fonasson och Markus Tullberg som då blir
först ut.

fusteras

ßXe^fi,ffiX"e /


