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Mødedato: 5. marts 2019
Mødested: 1431, 213 (Aarhus) + A112 (Emdrup)
Mødeemne: Møde i Biblioteksudvalget på Arts
Deltagere: Anne Marie Pahuus (fmd.), Bo Kristian Holm (IKS), Bjørn Poulsen (IKS)
Dominic Rainsford (IKK), Iben Have (IKK), Andre Wang Hansen (IKK), Ning de
Coninck-Smith (DPU), Ole Jensen (ACA), Jonathan Sebastian Rossen (stud., DPU
Aarhus), Erik Jensen (stud., IKS)
Gæster: Maia Lunn Vonsbæk (KB - Arts, Aarhus), Ditte Jessing (KB - Arts, Emdrup),
Arkivkoordinator Dietmar Berkner deltog i behandlingen af pkt. 7
Afbud: Ulf Dalvad Berthelsen (DPU), Tenna Blindbæk (stud., IKK)
Sekretær: Marie Louise Gammelgaard, fakultetssekretariatet
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1.

Velkommen til nye medlemmer - og præsentation rundt om bordet
Anne Marie Pahuus bød velkommen til Bjørn Poulsen, IKS, Jonathan Sebastian Rossen, DPU samt Tenna Blindbæk, IKK, (sidstnævnte ikke til stede). Hun introducerede
desuden sig selv som ny formand og lovede at være opmærksom også på uddannelsesdelen, selv om hun er prodekan for forskning.

2.

Konstituering: Valg af ny næstformand
Ning de Coninck-Smith blev valgt som ny næstformand, efter at Charlotte Appel er
stoppet i Biblioteksudvalget.

3.

Indkøbspolitik - opfølgning, inkl. status fra Maia Lunn Vonsbæk og
Ditte Jessing, herunder om e-licenser
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Maia Lunn Vonsbæk (MLV) og Ditte Jessing (DJ) orienterede om, at indkøbsprincipperne afprøves som et pilotprojekt i 2019, med efterflg. evaluering. En medarbejder i
Emdrup ser på relevant litteratur for hele fakultetet. Der er løbende drøftelser af indkøb, og ”just in time”-princippet suppleres vha. pensumlister mm. Der skrues pt. op og
i Emdrup ned for indkøb i forhold til de seneste par år, således at indkøbsniveauet er
mere ens på tværs fakultetet.
Pr. 1 januar 2019 er der kommet såkaldte EBA-licenser for e-bøger på plads på KB,
hvilket betyder, at 50.000 flere titler er tilgængelige fra forlagene Oxford og Taylor &
Francis. Der blev spurgt til muligheden for at abonnere på lydbøger fra Princeton.
MLV har forespurgt i ALF-afdelingen på KB og bedt dem om at se det som et muligt
sted til et forsøg. ALF er ikke afvisende, men de problematiserer at man i sparetider vil
have den samme litteratur i to formater. Læsehandicappede får via Nota.
Der blev desuden spurgt til reglerne for pligtaflevering, som stadig er de samme. Pligtafleverings-eksemplarer fordeles ud fra KB i Kbh. Endelig blev det rejst, om der katalogiseres, før bøgerne kommer ud på bibliotekerne, og om det kan afstedkomme ressourcespild.
Endelig blev et spørgsmål om kommunikation rejst, idet det opleves, at der mangler
kommunikation om nyt fra biblioteket. Institutternes nyhedsbreve blev foreslået som
den bedste kanal. Der gås videre med problemstillingen (dekansekretariat ift. KB og
Arts Kommunikation).

4.

Forberedelse af evaluering med KB 2019 - med udpegning af fokuspunkter hertil:

Flg. temaer kom foreløbigt frem som mulige fokuspunkter:
Licenser: De stigende priser på licenser blev drøftet, og der blev orienteret om, at Danske Universiteter nu involveres i processen med forhandlinger med de store forlag, og
at KB forhandler på vegne af samtlige universiteter i Dk. Det blev bemærket, at museerne har endnu større problemer med licenspriserne, og at det indirekte også bliver
universitetets problem. Da KB har brug for meldinger fra fagene ang. deres behov og
akilleshæle, tages dette op på dialogmøder iml. KB og hver enkelt afdeling på Arts.
Serviceniveau: Der blev på de studerendes vegne givet udtryk for, at der er stor tilfredshed med biblioteksforholdene i Emdrup, mens de DPU-studerende ikke finder
lige så mange bøger inden for deres fagfelt på Nobel-biblioteket. Ved den netop afsluttede brugerundersøgelse hørte Nobel-biblioteket til gengæld fra mange, at deres kælder er ”de bedste læsepladser i Nobel”. Ift. grupperum i undervisningslokaler Aarhus
blev der gjort opmærksom på, at der ikke er fuld udnyttelse af disse grupperum for
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studerende, og at der måske også her er et kommunikationsbehov. Der blev spurgt til
kompetencekurser på Katrinebjerg og andre steder.
Kommunikation: Det blev taget op, at det er vigtigt, at information om de mange tilbud fra KB kommer ud til både forskere og studerende på hele fakultetet og alle fag.
Herunder blev der fra studenterside udtrykt ønske om, at undervisere kommer på biblioteket og ser mulighederne, fx også podcast, så de kan skabe en interesse hos de studerende om ting, der ikke indgår i pensum.
Indkøb: Det blev fremført, at det fungerede godt, da der var biblioteksudvalg på alle
fag, om end dette ikke ønskes genindført, og der blev spurgt til muligheden for at gøre
noget lignende elektronisk. MLV svarede, at der er gode forventninger til det nye bibliotekssystem, som skulle komme i efteråret 2019. Der blev udtrykt ønske om, at man da
som bestiller får besked, når/hvis ens bestilling er indkøbt.
Open access: Det blev fremført, at det er vigtigt med vejledning ift. OA. I denne forbindelse blev en problematik påpeget ift. at få trafik på lokale sider for tidsskrifter. MLV
konkluderede, at skismaet er, hvordan der linkes. Det blev foreslået, at der vejledes
ang. dette i afdelingerne.
På Biblioteksudvalgets møde 2. maj udvælges endeligt de temaer, udvalget foreslår
fak.ledelsen at lægge vægt på ved årets evaluering ift. KB i maj/juni. Evt. andre temaer
end ovenstående kan også bringes op på mødet 2. maj.

5.

Evt. øvrige tilbagemeldinger fra de respektive miljøer om biblioteksdriften (fast punkt)
Det blev drøftet, hvordan medlemmerne af biblioteksudvalget får viden om, hvad der
rører sig i fagmiljøerne i relation til biblioteket. Det blev herunder drøftet at spørge afdelingslederne, hvordan de gerne vil bruge biblioteksudvalgsmedlemmerne. For de
studerendes vedkommende giver SN-netværket kontakt til mange.
MLV foreslog desuden, at der følges på bibliotekets møder med afdelingerne i de kommende mdr. ved, at Biblioteksudvalget får referaterne herfra.

6. Status vedr. særsamlinger
AMP orienterede om status for de to særsamlings-pilotprojekter - projektet vedr.
Sanghistorisk Arkiv forløber nu i foråret v. Charlotte Rørdam, mens projektet vedr. Teologi’s Rare Books sættes i gang v. Carsten Bach-Nielsen. Dekanen har afsat midler,
bl.a. til studentermedhjælp. Der følges op på projekterne i Biblioteksudvalget/fak..ledelsen.
Det blev nævnt, at Sanghistorisk Arkiv, der er digital kulturarv ift. lyd, evt. kunne få en
fane under LARM. Dette formidles af dek.sek. til Charlotte Rørdam.
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Der blev desuden orienteret kort om Skolehistorisk Samling, som evt. præsenteres for
udvalget i efteråret.

7.

Aflevering af Arts-specialer til Rigsarkivet
Der var enighed om at sende forslaget videre til beslutning i fak.ledelsen, herunder ansøgning til RA om udskydelse af aflevering af arkiveksemplarer af specialer fra Historie, Nordisk, Musik og Kunsthistorie, som der er mest låne-efterspørgsel på, mens øvrige specialer anbefales afleveret til RA. Begge dele gælder for specialer fra 1992 til og
med 2006. Endelig støttes det af Biblioteksudvalget, at specialerne, der pt. står på
mere end 20 forskellige steder, samles et sted.

8.

Orientering: CHC-centret v. AMP
AMP orienterede om, at det nye center er en strategisk satsning på fakultetet og en opfølgning på kurset om Digital Literacy i 2018. KB har en observatørpost i styregruppen, biblioteket opruster iø også på feltet. Lederen af CHC, Kristoffer Nielbo, er i gang
med besøg mange steder på fakultetet. Det blev fremført, at der bør koordineres ift.
DigHumLab. AMP lagde i øvrigt vægt på, at forsknings-IT’en gerne skal ”mødes med”
EDU-IT på sigt.

9.

Orientering: Fællesmøde med FISU i efteråret 19 v. AMP
AMP orienterede om sin ide om et fælles møde med Fakultetets Informations Sikkerheds Udvalg i efteråret, evt. af lidt længere varighed end normalt. Der var opbakning
til ideen, idet det dog blev betonet at temaerne bør være relevante ift. biblioteks-anliggender.

10. Eventuelt
Intet

