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1. Godkendelse af referatnoter fra mødet 4.12.20 
Referatnoterne blev godkendt. 
 
2.     Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3.    Årlig evaluering ml. Arts og KB  
Anne Marie Pahuus (AMP) og Susanne Krag (SK) orienterede om det forestående evalueringsmøde ml. KB og 
fakultetsledelsen på Arts 25.2.2021. Der blev i udvalget udtrykt tilfredshed med, at evalueringen også foregår 
på dialogmøder med institutterne, ligesom det blev noteret, at der på dialogmøderne er udtrykt tilfredshed 
med samarbejdet med KB.  
Ift. det processuelle fandt Biblioteksudvalget det vigtigt, at man fremover konsekvent på alle institutter invite-
rer biblioteks-udvalgsmedlemmerne med til det årlige dialogmøde med instituttet for at skabe videndeling 
imellem institutleder og udvalgsmedlemmer, og sammenhæng med, hvad der drøftes i biblioteksudvalget.  
Der var tilslutning til de hovedemner, som fremkom ved dialogmøderne med institutterne: Informationsfor-
syning (herunder licenser og licensbesparelser), Undervisning og Forskerservice (herunder kursusforløb for 
ph.d.-studerende, hvor er udviklingsarbejde allerede er sat i gang på KB) samt PURE og Open Access. Der 
blev desuden tilføjet følgende fokuspunkter og synspunkter om, hvad udvalget gerne ville have drøftet på eva-
lueringsmødet:   
- Der er fortsat brug også for fysiske materialer. Det er vigtigt, at de ikke bliver overset. Det kan visse steder i 
KB’s fremstilling (i strategi- og årsplan) se ud som om, at E-publikationer overtager hele monografi-markedet.  
- Lydbøger bliver efterspurgt – de bliver mere og mere udbredte, også ift. videnskabelige værker, og bør også 
være at finde på KB. 
- Også mange VIP er ikke hjemme i at bruge bibliotekets ydelser. Kommunikation om mulighederne, og berø-
ringsfladen imellem bibliotek og brugere er vigtige.     
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- De studerende vil gerne deltage i en ny brugerundersøgelse på den anden side af corona-
begrænsningerne.   
Anne Marie Pahuus ville bringe både proces-kommentarer og indholds-kommentarer vi-
dere til evalueringsmødet 25.2. 
  
4. Udkast til årshjul 
Forslaget til et årshjul over processerne iml. KB og Arts blev præsenteret af Susanne Krag. 
Det er hensigten med årshjulet at få processerne vedr. daglig drift (afdelingsmøder), licens-
tilpasninger og årlig evaluering til at fungere bedst muligt, med tid til faglige input. Årshju-
let blev hilst velkomment og godkendt. Også dette ville Anne Marie Pahuus bringe videre til 
evalueringsmødet ml. fakultetsledelsen og KB 25.2.  
Ift. licensprocessen blev det bemærket, at der ud over eventuelle og forventelige besparelser 
også bør tages stilling til årets indkomne nye ønsker til licenser. Susanne Krag understre-
gede, at ”nye ind” betyder, at (yderligere) andre skal ud.  
Der blev desuden orienteret om, at Martin Post fra Licensafdelingen på KB vil komme på et 
kommende møde i Biblioteksudvalget og fortælle om analysearbejdet bag listen over mulige 
licensbesparelser. Det blev understreget, at Martin ikke på nogen måde er ansvarlig, men 
altså kan fortælle om, hvordan der arbejdes med at kunne pege på mulige besparelsesem-
ner, som er påkrævet som følge af de årlige ti procents prisstigninger og den økonomiske 
ramme besluttet i Universitetsledelsen.      
Der blev desuden orienteret om, at Claus Holm også igen vil blive inviteret på besøg i Bibli-
oteksudvalget ift. arbejdet i arbejdsgruppen under KB vedr. licensøkonomi.  
 
5.     Eventuelt 
Følgende punkter blev taget op: 
Kassationen af tidsskrifter, som tidligere har været oppe i Biblioteksudvalget, gennemføres efter corona-
nedlukningen. 
Kommunikation vedr. AU’s besparelse på ordbøger (som efter mødet er blevet probelamtiseret, og der bliver 
fulgt op på på både KB og AU) 
Der blev udtrykt tilfredshed med KBs tilbud om at komme ud i afdelingerne og fortælle om Open Access  
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