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Biblioteksrådet vid Mälardalens högskola – minnesanteckningar
2017‐06‐08 kl. 09:15 – ca 11:30
Mälardalens högskola, Drottninggatan 12, Konferensrum B212, Eskilstuna
Närvarande:
Magnus Wiktorsson
Jonas Gilbert
Elisabeth Uhlemann
Gustav Bockgård
Andreas Boberg
Nima Ghaviha
Lisa Petersen
Magnus Velander
Katarina Ylikiiskilä
Per Nyström
Frånvarande:
Kerstin Jorsäter-Blomgren
Lena Johansson Westholm
Studentrepresentant

1.

Ordförande, dekan för forskning och
forskarutbildning
Bibliotekschef, Södertörns högskola
IDT
UKK
LKA
Doktorandrepresentant
Bibliotekschef
Sekreterare
Adjungerad (hela mötet)
Adjungerad (punkt 2)
HVV
EST

Välkommen, presentation och mötesformalia (Magnus)
Mötet inleddes med att biblioteksrådets nya externa medlem Jonas Gilbert
hälsades välkommen, samt en kort presentationsrunda.

2.

Visualisering av bibliografiska data som ett sätt att överblicka ett
forskningsfält eller som stöd vid informationssökning. (Per)
Per presenterade verktygen VOSviewer och CiteNetExplorer med vars hjälp
publiceringsmönster kan visualiseras, och som ingår i biblioteket seminarieserie
för forskare. Möjliga användningsområden som lyftes fram var att kartlägga ett
forskningsområde, kartläggning av en enhets forskning, stöd vid
informationssökning samt textmappning. De exempel som presenterades var
bl.a. baserade på publikationer från MDH.
Presentation

3.

Lägesrapport (Lisa)
Lisa gav lägesrapporter av några för biblioteket aktuella frågor:
 Personalgruppen har förstärkts med ytterligare en undervisande
bibliotekarie.
 Styrningen av DiVA-konsortiet kommer att förändras eftersom konsortiet
har vuxit och nu består av fler än 40 institutioner. En styrgrupp kommer
att bildas och nomineringsprocessen pågår.
 Biblioteket har genomfört en personaldag med digitalisering som
huvudtema.
 Programmet till bibliotekets studieresa till Helsingfors presenterades.
 Bibliotekstinget, som är ett samarbete mellan tre län och hålls vartannat
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4.

år med politiker och beslutsfattare som huvudsaklig målgrupp, kommer
denna gång att genomföras i Västerås den 25 oktober. Teamet är
alternativa fakta och fake news. Inbjudan delades ut.
Kort information om de senaste skisserna för det nya campusbiblioteket i
Eskilstuna.

Verksamhetsplanering inför 2018 (Lisa)
Lisa redogjorde för hur biblioteket avser att arbeta med VP18 och öppnade för
synpunkter från Biblioteksrådet. Lisa kommer att träffa rektor i slutet av augusti
för att diskutera eventuella riktade uppdrag inför 2018.
Tre tydliga områden utkristalliserade sig:
- Arbeta för öppen tillgång till forskningsdata och publikationer.
- Utveckla DiVA och/eller IDT:s publikationsdatabas (vägval och teknisk
lösning behöver utredas).
- Stärka stödet till studenterna för att om möjligt minska förekomsten av
fusk/plagiat.

5.

Datum för kommande möten
21 september Västerås 9.15.-11.30
27 november Västerås 9.15-11.30

6.

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.

Ordförande tackade samtliga ledamöter och avslutade mötet.

Minnesanteckningarna förda av Magnus Velander

