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Biblioteksrådet vid Mälardalens högskola - minnesanteckningar
2018-02-15 kl. 09:15 – ca 11:30
Mälardalens högskola, Magnificus, Eskilstuna

Närvarande:
Elisabeth Uhlemann
Jonas Gilbert
Lisa Petersen
Lena Johansson Westholm
Rose-Marie Johansson-Pajala
Stefan Löfgren
Benjamin Ivarsson
Magnus Velander
Katarina Ylikiiskilä
Helena Aspernäs

Ordförande, prodekan för forskning och forskarutbildning
Bibliotekschef, Södertörns högskola
Bibliotekschef
EST
HVV
IDT
Studentrepresentant
Enhetschef biblioteket, sekreterare
Enhetschef biblioteket, adjungerad hela mötet
Bibliotekarie, adjungerad hela mötet

Frånvarande:
Gustav Bockgård
Andreas Boberg
Mahsa Daraei
1.

UKK
LKA
Doktorandrepresentant

Välkommen och mötesformalia (Elisabeth)
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet. Dagordningen godkändes med tillägg av en
övrig fråga. Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna.

2.

Bibliotekets VP 2018 (Lisa, Magnus, Katarina)
Lisa presenterade huvuddragen i bibliotekets verksamhetsplan för 2018. Magnus och
Katarina presenterade sedan enheternas verksamhet lite mer utförligt. Utvecklingen
mot ett öppet vetenskapssystem påverkar alla universitetsbibliotek och biblioteket har
två särskilda uppdrag knutna till detta. Kommentarer från biblioteksrådet var att det
behöver informeras mer om de avtal med APC-komponenter biblioteket har idag samt
att informationen på hemsidan och internportalen behöver förbättras. Även kring
forskningsdata påpekades vikten av att kommunicera ut arbetet, t ex till
forskningsutskotten och forskningsledarna.
Flytten till nytt campus i Eskilstuna kräver omfattande förberedelser av de tryckta
samlingarna.
Den pedagogiska verksamheten kommer under året att fokusera på åtgärder för att
motverka fusk och plagiat i enlighet med särskilt uppdrag från rektor. Biblioteksrådet
kommenterade att biblioteket bör kommunicera ut sitt arbete med den här frågan, t.ex.
till grundutbildningsutskottet.
Bibliotekets VP 2018
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3.

Bibliotekets undervisning för studenter (Helena Aspernäs)
Helena presenterade bibliotekets arbete med undervisning och vägledning för studenter.
Biblioteksrådet lyfte speciellt att biblioteket bör göra denna presentation även för
grundutbildningsutskottet.
Presentation

4.

Presentation av Södertörns högskolebibliotek (Jonas Gilbert)
Jonas presenterade Södertörns högskolebibliotek som har ett något vidare uppdrag än
MDH:s bibliotek. Förutom sedvanlig biblioteksverksamhet ansvarar man också för SH:s
förlagsverksamhet samt för högskolans lärplattform och IKT-stöd till studenter.
Presentation

5.

Nytt Libris (Lisa, Magnus)
Punkten flyttades till nästa möte

6.

Datum för kommande möten
3 maj i Västerås kl 9.15
4 oktober i Eskilstuna kl.9.15
29 november i Västerås kl 9.15

7.

Övriga frågor
Rose-Marie förmedlade synpunkter om brister i sökgränssnittet Primo. Magnus svarade
att det är kända problem och att biblioteket under 2018 särskilt kommer att arbeta med
Primo vilket förhoppningsvis kan förbättra de delar som brister.

