
Dekanatet, Arts
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf. :  +45 8715 0000
E-mail: dekan.arts@au.dk

Web: arts.au.dk/om-arts/dekanat

Referat

Dato: 10. december 2020

Side 1/4

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Mødedato: 4. december 2020
Mødested: Teams-møde (digitalt)
Mødeemne: Møde i Biblioteksudvalget på Arts

Deltagere: Anne Marie Pahuus (fpers.), Ning de Coninck-Smith (DPU, næstfpers.), Dominic 
Rainsford (IKK), Iben Have (IKK), Ole Jensen (ACA/ Fak.sek), Jonathan Sebastian Rossen 
(stud., DPU Aarhus), Tenna Blindbæk (stud., IKK), Jason Tran (stud., IKS), Bo Kristian 
Holm (IKS), Bjørn Poulsen (IKS), Jakob Krause-Jensen (DPU)
Gæster: Susanne Krag (KB), Maia Lunn Vonsbæk (KB – AUL Arts, Aarhus), Karin Englev 
(KB – AUL Arts, Emdrup)
Afbud: André Wang Hansen, IKK
Sekretær: Marie Louise Gammelgaard, fakultetssekretariatet

Dagsorden:

1. Godkendelse af referatnoter fra mødet 1.10

2. Godkendelse af dagens dagsorden

3. Status for processen på AU vedr. Fremtidens AU-biblioteker

Anne Marie Pahuus (AMP) og Susanne Krag (SK) orienterede om, at de forven-
ter, at sagen kommer op, når Universitetsledelsen holder Campus 2.0 Sty-
regruppe-møde 16. december.

4. Status vedr. licensbesparelser (jf. den skriftlige sag pr. mail 
29.10 og 2.11)

5. Status vedr. evt. kassation af tidsskrifter (jf. den skriftlige sag 
16.11

7. Opfølgning på spm. om indkøb af e-bøger

10. Evt. øvrige orienteringer fra Anne Marie Pahuus og Susanne 
Krag/Karin Englev/Maia Lunn Vonsbæk

11. Eventuelt

1. Godkendelse af referatnoter fra mødet 1.10
Referatnoterne blev godkendt

2. Godkendelse af dagens dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

3. Status for processen på AU vedr. Fremtidens AU-biblioteker
Anne Marie Pahuus (AMP) og Susanne Krag (SK) orienterede om, at de forventer, at 
sagen kommer op, når Universitetsledelsen holder Campus 2.0 Styregruppe-møde 16. 
december. 
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4. Status vedr. licensbesparelser (jf. den skriftlige sag pr. mail 29.10 og 
2.11)

AMP og SK orienterede om, at Universitetsledelsen 20.november traf beslutning vedr. 
udmøntning af besparelsen, som får effekt fra 1. januar 2021. 
Det blev oplyst, at der er kommunikation på vej til VIP og studerende herom. 
SK gjorde rede for processen, som har inddraget fakulteter, men været ”hurtigere, end 
hvad rimeligt er”.  Der planlægges en proces med bedre tid i 2021, hvor der igen må 
forventes besparelser på licensområdet. På Arts inddrages Biblioteksudvalget. Det blev 
oplyst, at der pt. ikke er økonomi til at imødekomme forslag til nye licens-abonne-
menter. 

Der blev fra medlemmer af udvalget givet udtryk for, at det er vigtigt at holde et vågent 
øje med dette område og sammenholde med opsigelser af fysiske tidsskrifter – at der 
kan være ting, som bliver problematiske at undvære. 
Det blev desuden udtrykt, at det kan være svært at gennemskue, hvilke dele af store 
databaser, som planlægges opsagt og hvilke dele, der beholdes licens til, f.eks. ift. 
Proquest. SK bekræftede, at man skal ind i selve databaserne for at se det. 
Det blev endvidere sagt, at det er vigtigt fortsat at kunne komme med ønsker til nye li-
censer, da området udvikler sig hurtigt, og der kommer meget nyt. 

Det blev aftalt, at Martin Post fra Licensafdelingen på KB inviteres til det korte møde 
14. januar, der dermed vil handle om de to punkter: Input til fak.ledelsen vedr. årets 
evaluering med KB samt Licenser: En uddybelse af, hvilke konsekvenser der er af opsi-
gelserne.    

Efter mødet blev listen over opsigelser sendt ud til udvalget. 
AMP opfordrede på mødet til, at man melder tilbage, hvis der er noget, man ønsker, at 
fakultetsledelsen skal drøfte/samle op ift. opsigelserne. 

5. Status vedr. evt. kassation af tidsskrifter (jf. den skriftlige sag 16.11  
Maia Lunn Vonsbæk (MLV) fra KB orienterede om, at kassationen gennemføres inden 
jul. De tidsskrifter, som fagmiljøer har ønsket at beholde, tages fra og placeres på AU i 
et depot i Tåsingegade. Der blev spurgt til, om det vil blive muligt at se i kasserne med 
materiale, der står til at blive kasseret. Dette blev efterflg. undersøgt af MLV, der 
meldte tilbage, at det af diverse årsager ikke ville være praktisk muligt. Hertil kom den 
nye corona-nedlukning. 
Det blev aftalt, at der på mødet i marts i Biblioteksudvalget gøres status over listen af 
særsamlinger.  
 

6.    Den årlige evaluering iml. Arts og KB
Fra KB blev der orienteret om, at de er i gang med dialogrunden med institutledelser 
(efter møder med afdelingerne). Bl.a. drøftes ph.d.-undervisningen, Orchid-indsats og 
Open Access-status på møderne. 

Biblioteksudvalget får tilsendt de tre mindre institutrapporter, som udarbejdes ifm. 
møderne. Desuden udarbejder SK kort efter nytår den rapport, som skal danne et ud-
gangspunkt for den årlige evaluering iml. Arts og KB, som er aftalt til at finde sted 27. 
januar 2021. Evalueringen forberedes på mødet i Biblioteksudvalget 14. januar, så in-
put herfra kan bringes videre til fak.ledelsen inden evalueringen. 
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Efterfølgende evalueres der iml. KB og AU i Universitetsledelsen, på baggrund af eva-
lueringerne med alle fem fakulteter.   

Det blev fra et udvalgsmedlem fundet vigtigt, at det nye evalueringsformat, som aflø-
ser SLA’en, sendes med ud til drøftelsen i Biblioteksudvalget 14.1.

Det blev desuden påpeget, at det er vigtigt, at dem, der har særligt at gøre med ph.d.-
området på institutterne, bliver inddraget ift. møderne med afdelinger og/el. institut-
ledelser. AMP følger op på dette ift. institutlederne, og beder også biblioteket hen-
vende sig direkte hos ph.d,-skolen. 

7. Opfølgning på spm. om indkøb af e-bøger
Der blev orienteret om, at der ikke er nyt at fortælle pt.
Det blev samtidig betonet, at der fortsat er interesse for digitaliserede bøger og for e- 
og lydbøger, og det blev fra et udvalgsmedlem fremført, at det er vigtigt, at biblioteket 
er gearet til, at brugen ændrer sig.   

8.    Bordet rundt/ evt. tilbagemeldinger fra de respektive miljøer om 
biblioteksdriften
Det blev taget op, at mange VIP ikke føler sig på sikker juridisk grund ift. brug af Open 
Access, hvilket bl.a. kan være et problem i relation til ønsker om synlighed. KB oplyste, 
at Mathias Michelsen meget gerne kommer ud på institutter og afdelinger og fortæller 
om / drøfter spørgsmål vedr. OA. Der kommunikeres om dette via institutternes 
nyhedsbreve. Desuden blev der efter mødet fra Susanne Krag sendt et link til den side, 
som biblioteket redigerer og vedligeholder om Open Access, som indeholder mange 
oplysninger:
https://medarbejdere.au.dk/openaccess/

9.     Orientering fra og udvalgets input til analysegruppen under KB vedr. 
licensøkonomi - gæst: Claus Holm
Claus Holm orienterede om første møde i gruppen, som mest var et velkomst- eller 
sættemøde, hvor man var blevet præsenteret for et notat fra Danske Universiteter 
vedr. forlagenes monopolisering, og der blev rejst tvivl om de hidtidige modeller. Der 
indsamles data, som godtgør problemet.
Der blev desuden orienteret om den igangværende forhandling med Elsevier, som me-
get vel kan risikere at ende med ”no deal” – et scenarie, som KB er i gang med at forbe-
rede sig på at kunne håndtere bedst muligt ift. alternative adgange (herunder Open 
Access) etc.
Det blev bekræftet, at man trækker på erfaringer fra bl.a. Norge, Finland og Tyskland. 
Det blev oplyst, at forskerne her fortsat publicerer, mens der ift. udlån kan være den 
ulempe, at fjernlån tager længere tid. 
Biblioteksdirektøren på KU, Kira Stine Hansen, er ny chefforhandler på vegne af de 
danske universitetsbiblioteker. 
Det blev aftalt, at Claus Holm tilknyttes Biblioteksudvalget ift. denne sag, og inviteres 
med igen til marts-mødet.    
AMP vil i øvrigt være opmærksom på at tale med institutlederne om sagen.   

https://medarbejdere.au.dk/openaccess/
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10. Evt. øvrige orienteringer fra Anne Marie Pahuus og Susanne 
Krag/Karin Englev/Maia Lunn Vonsbæk

MLV orienterede om, at Søren Elle går på pension ved årsskiftet, hvilket efterfølgende 
kan give anledning til at ændre på nogle ting. 
MLV orienterede desuden om uddannelsen for kontaktbibliotekarer, der begynder 15.-
16.december. 

11. Eventuelt
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