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Biblioteksrådet vid Mälardalens högskola- minnesanteckningar
2017-09-21 kl. 09:15 – ca 11:30
Mälardalens högskola, Högskolebibliotekets konferensrum, Västerås

Närvarande
Magnus Wiktorsson
Jonas Gilbert
Lisa Petersen
Lena Johansson Westholm
Rose-Marie Johansson-Pajala
Gustav Bockgård
Andreas Boberg
Magnus Velander
Katarina Ylikiiskilä
Frånvarande:
Elisabeth Uhlemann
Nima Ghaviha
Studentrepresentant
1.

Ordförande, prodekan för forskning och
forskarutbildning
Bibliotekschef, Södertörns högskola
Bibliotekschef
EST
HVV
UKK
LKA
Sekreterare
Adjungerad hela mötet

IDT
Doktorandrepresentant

Välkommen och mötesformalia (Magnus W)
Magnus W. meddelande att han kommer att avgå som ordförande då han fått
ny anställning utanför MDH.

2.

Nationella förhandlingar med Elsevier - bakgrund, lägesbeskrivning,
möjliga konsekvenser (Magnus V)
Magnus V. gav en bakgrund till förhandlingarna om det nationella avtalet med
Elsevier. Avtalet löper ut vid årsskiftet och eventuella konsekvenser av vad en
strandad förhandling kan innebära diskuterades.
Presentation

3.

VUB 2018 – rapport från rektorsdialog och diskussion om bibliotekets
uppdrag 2018 (Lisa)
1. Biblioteket får i uppdrag att se över högskolans riktlinjer för vetenskaplig
publicering. Det behöver tydliggöras vad högskolan vill kring Open Access /
Open Science och den nya skrivningen föreslås bli bredare än den förra.
2. Forskningsdata. Rektor har skrivit ett Letter of Intent om att MDH avser att
delta i det nationella samarbetet som SND leder. Biblioteket får i uppdrag
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att påbörja uppbyggnaden av en lokal stödfunktion som ska stödja MDH:s
forskare att hantera och öppet tillgängliggöra forskningsdata.
3. Fusk och plagiat. Ärendena ökar och biblioteket kan vara en resurs i att
hjälpa studenter kring att referera korrekt och därigenom minska oavsiktlig
plagiering.
4. Diva – MRTC är en gammal fråga på MDH som behöver utredas utifrån
frågeställningen om ett forskarvänligt gränssnitt på DiVA och hur
forskningen ska kunna lyftas fram på ett snyggt sätt. Troligen inget uppdrag
till biblioteket men något som behöver hanteras i samarbete med det
högskolegemensamma forskningsstödet.
Biblioteket kommer att får kompensation för prishöjningar på media.
Dessutom klartecken till en ny tjänst inom forskningsdata.
4.

Nationell biblioteksstrategi, delrapport omvärldsanalys (Lisa)
Kungliga biblioteket har regeringens uppdrag att ta fram en nationell
biblioteksstrategi för det svenska biblioteksväsendet. Erik Fichtelius leder
arbetet som nu har resulterat i en delrapport med fokus på omvärldsanalys.
Rapporten har fått titeln "Den femte statsmakten”. Lisa rapporterade om
huvuddragen i rapporten.

5.

Lägesrapport från biblioteket (Lisa, Magnus, Katarina)
En kort rapportering om aktuella frågor på biblioteket.

6.



En nyrekrytering till forskningsstödsgruppen pågår.



Enheten för Lärande och forskarstöd kommer att genomföra studiebesök
på Chalmers nya bibliotek "Kuggen" samt på Biomedicinska biblioteket vid
Göteborgs UB.



Försök med att effektivisera artikelleveranser med funktionen Get it Now
kommer att genomföras under hösten.

Datum för kommande möten
27/11 9.15 i Västerås
Mötestider för våren 2018 planeras när ny ordförande finns på plats.

7.

Övriga frågor
Jonas Gilbert är ledamot i och rapporterade från ”Gruppen för öppen tillgång.
Gruppen ingår i KB:s samverkansplattform ”Forum för nationell
bibliotekssamverkan och utveckling”. Uppgift är att vara rådgivande och att
stödja KB som samordnande myndighet för öppen tillgång till vetenskapliga
publikationer, med fokus på att bidra i arbetet med de olika utredningarna. I
gruppen ingår representanter från Sveriges universitets- och högskole-förbund
(SUHF), Vetenskapsrådet (VR), Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Sveriges
Unga Akademi (SUA) samt specialbiblioteken.

