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Christer Axell utsågs till justerare
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Det fungerar överlag bra, ibland har det
varit problem med larmningen. Det ska

inte gå att komma in på biblioteket
under helgen men studenter har lyckats
med det varefter larmet utlösts.

Biblioteket arbetar med att förbereda
en utställningsserie med korta
presentationer av den forskning som
bedrivs vid Musikhögskolan i Malmö,
Först ut är Camilla Jonasson (CaJo).

Karin Savatovic Thomassen (KaSa) håller
i projektet och planerar en invigning av
utställningen. Den innehåller inte bara
text utan också rörliga bilder. Leif
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3. LUCRTS/RQ20

4. Konferenser/kurser

Johansson på infoavdelningen har filmat
en intervju med CaJo. Utställningen med
CaJo kommer att finnas tillgänglig i

biblioteket tom oktober. Därefter är
tanken att Markus Tullbergs forskning
ska presenteras.

RQ20 har till uppgift att belysa hur väl
forskningen vid Lunds universitet står
sig i en internationelljämförelse, och
hur väl kvaliteten i verksamheten
utvecklats sedan forskn ingen senast
utvärderades i RQ08. RQ20 ska också

blicka framåt genom att identifiera
styrkor, svagheter och utvecklings-
möjligheter, i un iversitetets olika
forskningsmiljöer och i dessa miljöers
aggregerade organisationsformer -

exempelvis ínstitutioner och fakulteter.
Syftet är att alla verksamheter ska

identifiera tydliga och gripbara må1, och
finna lämpliga jämförelsepunkter för
dessa ambitioner.

Syftet med utvärderingen är därför att
skapa ett rådgivande underlag för
framtiden, på basis av en genomlysning

av villkoren inom universitetets olika
forskningsm iljöer. Slutsatserna från
RQ20 skall också ge rekommendationer
kring hur de olika ledningsnivåerna
inom u niversitetet (institutioner,
fakulteter och central ledning), var för
sig och sammantaget, bidrar till att
uppnå högt ställda kvalitetsmå1.

Bibliotekspersonalen har varit på

årsmöte och kursdag med SMBF í

Stockholm. Här fick de undervisning i

Libris XL. Det gjordes också studiebesök
på Scenkonstmuseet och Stiftelsen
M usikkulturens frä mja nde.

Åslu har också varit närvarande vid
Biblioteksdagarna i Helsingborg (Svensk

biblioteksförening). Dagarna innehöll
föreläsningar om kompetens och
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5. Verksamhet LUB och MHM
bibliotek

6. Verksamheten efter datorstölden

kompetensutveckling för biblioteks-
personal. Föredrag av nya

riksbibliotekarien Ka rin Grönvall, för
närvarande biblioteks-chef vid SLU.

På biblioteket arbetar även Kerstin
Skoog. Samarbetet med henne fungerar
utmärkt och både KeSk och biblioteket
hoppas att det kan fortsätta framöver.
Studentmedarbetaren som tills nu har
arbetat i biblioteket slutar till sommaren
och en utlysning har gått ut.
Förhoppningsvis hoppas Åslu på att
kunna anställa två studenter, en från ML
och en från MuKy som kommer att
täcka upp i Biblioteket ca 2h i veckan.

Nästa sommar blir det övergång till RFID

för alla bibliotek inom LUB. Det innebär
att både teater- och konsthögskolan
kommer gå över till RFID. För MHM
kommer det innebära mycket arbete
med att chippa alla noter.

Diskussion om samlingar och samlings-
byggande på LUB-nivå. Vad, hur och i

vilken form bygger vi samlingar. Måste
alla köpa in allt? Gäller även på ett
nationellt plan.

Biblioteket blev av med alla sina publika
datorer, 7-8 st vid vårens stöld på MHM.
Biblioteket lider fortfarande av detta.
De upplever att de får lite färre besök
än tidigare eftersom det inte finns några
datorer att använda sig av.

Förhoppningsvis kommer det att finnas
ny utrustning till terminsstart. Tjuvarna
stal även datorerna i informations-
disken så nu använder sig personalen av

låne-pc som hyrs in från LDC.

Biblioteksbesök 20L6-2019 jan-maj;
2016:6578
2OI7:5728
2018:7L35

7. Statistik
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ovnoa Äarvorv

t, Studentrepresentant

2. KPU-studenter htL9

3. Utmaningar och utvecklingsdrag för
specia I bi bl ioteken/forskn i ngsbibl ioteken

2Ot9:6818 + MERöppet som vi inte kan
få statistik på. Skillnader beror också på

studentkullarna som varierar från år till
år. Det är många ml-studenter som
bokar in en bibliotekarie för att få hjälp
med informationssökning. Det går att se

en liten uppåtgående trend bland
musikerstudenterna, dessa behöver
emellertid mer hjälp med att söka efter
noter och fjärrlån.

N uvarande studentrepresentant i

nämnden är snart klar med sin

utbildning. Åslu tar på sig att försöka få
med en ny studentrepresentant i

biblioteksnämnden.

CaGu anser det vara önskvärt aft Åslu
håller en visning av biblioteket för
höstens nya KPU-studenter hur detta
används på bästa sätt.

Vi går mot att skräddarsy
erbjudandena på biblioteken
utifrån behov, mer handledning
och riktad verksamhet.
Det pedagogiska arbetet går från
seminarier och föreläsningar
mot samarbeten i en lärande-
kontext.
Vi går från att undervisa om våra

samlingar till att stödja ett mer
rörligt landskap.
Forskningsdata och upphovsrätt,
vad är konstnärlig forskningsdata
och hur ska vi lagra den? Hur ser
forskningsstödet ut i en

konstnärlig kontext?
Vi behöver digitalisera våra

samlingar på ett organiserat och
tidsbesparande sätt.
Biblioteken kommer att behöva
mer digital kompetens och även
kunskap om upphovsrätt och
forskn ingsprocessen.
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Vid protokollet Justeras

Sara Engblom Carina Gustin

Justeras

Christer Axell


