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Biblioteksrådet vid Mälardalens högskola - minnesanteckningar
2018-05-03 kl. 09:00 – 10:20
Mälardalens högskola, bibliotekets konferensrum, Västerås

Närvarande:
Elisabeth Uhlemann
Lisa Petersen
Rose-Marie Johansson-Pajala
Stefan Löfgren
Gustav Bockgård
Mahsa Daraei
Benjamin Ivarsson
Magnus Velander
Katarina Ylikiiskilä

Ordförande, prodekan för forskning och forskarutbildning
Bibliotekschef
HVV
IDT
UKK
Doktorandrepresentant
Studentrepresentant
Enhetschef biblioteket, sekreterare
Enhetschef biblioteket, adjungerad hela mötet

Frånvarande:
Jonas Gilbert
Lena Johansson Westholm
Andreas Boberg
1.

Bibliotekschef, Södertörns högskola
EST
LKA

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

2.

Rapport om läget i Elsevier-förhandlingarna (Lisa)
Lisa rapporterade om den pågående förhandlingen med Elsevier. Bibsam-konsortiet har
mottagit ett bud samt lämnat ett motbud men parterna står långt från varandra.
Elseviers tidskrifter står för en stor andel av den totala mängden nedladdade artiklar på
MDH, men även en stor kostnad. KB förbereder informationsmaterial vid en eventuell
uppsägning av avtalet.
Elisabeth påpekade att det skulle vara till stor hjälp om biblioteket informerar och
stödjer i frågan om vad som är tillåtet att göra med författarversionen vid publicering.
Detta kan vara ett tillfälle att synliggöra funktionen för parallellpublicering i DiVA.

3.

Rapport från DiVA stämmomöte 26 april (Lisa)









Ny ekonomisk modell för att fördela kostnaderna mellan konsortimedlemmarna
diskuterades. Det har funnits ett inslag av godtycke i hur kostnaderna har fördelats
tidigare. Tre olika förslag som alla blir billigare för MDH.
Projektposter, som tagit stora utvecklingsresurser, diskuterades. Fler är av åsikten att
det inte längre är relevant då det redan finns andra lösningar. Frågan sätter fingret på
behovet av konsortiegemensamma prioriteringar.
DiVA ska helt byta teknisk plattform då den gamla ger begränsade
utvecklingsmöjligheter. Programmeringsarbetet av den nya plattformen måste slutföras
innan någon annan teknisk utveckling kan ske.
Fråga att arbeta vidare med: Vad ska DiVA bli, hur stort?
Med anledning av GDPR kommer ett personuppgiftsbiträdesavtal att skrivas på för
DiVA-samarbetet.
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En IT-revision av DiVA har genomförts av konsultbolaget Deloitte. Slutsatserna är att
det finns personberoende och vissa andra svagheter som resursbrist och otydligheter,
precis som man kan förvänta sig. Bra att få hjälp med att identifiera
förbättringsområden.

Elisabeth föreslår att MDH tar fram en lista på vad vi önskar av DiVA. Listan ska vara klar att
överlämna när teknikbytet är genomfört.
4.

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

5.

Aktuella frågor på biblioteket (Katarina, Magnus, Lisa)
Lisa gick igenom ett antal förslag till verksamhetsspecifika mål inför 2019 inför
rektorsdialog 4 maj.
Förslag från biblioteksrådet vad biblioteket kan fundera på att ta med som
verksamhetsspecifika mål:
1. Göra de kurser biblioteket erbjuder till forskare/lärare digitala då det ofta är
svårt för att få tiden att räcka till att delta vid de specifika tillfällena.
2. Biblioteket skulle kunna arbeta vidare med att ta fram exempelpublikationer
och väsentliga medieresurser som ingår i ett ämnes forskningsbas.
3. Biblioteket skulle kunna bistå med litteraturförslag och litteraturinköp för
bokcirklar, t ex för internationella studenter. Biblioteket åtar sig dock inte att
anordna och leda bokcirklar.
Biblioteket förbereder en eventuell övergång till Dewey som bas för en ämnesbaserad
hylluppställning. Biblioteksrådet ställde sig bakom det då det uppfattas som självklart
att böcker står ämnesindelade.
Katarina återrapporterade från möte som Enheten för lärande och forskarstöd haft med
Lena Johansson Westholm om plagiering.

6.

Datum för kommande möten
4 oktober i Eskilstuna kl.9.15
29 november i Västerås kl 9.15
Tider för våren 2019 bestäms på nästa möte.

7.

Övriga frågor


Informationspunkt från Elisabeth: Lina Andrén från biblioteket besökte
Utskottet för forskning med anledning av att MDH:s publikationspolicy ska
uppdateras under året och att biblioteket ska påbörja en uppbyggnad av ett
forskarstöd för tillgängliggörande av forskningsdata. Diskussionen kring
forskningsdata blev livlig och frågor som lyftes var bl.a. olika aspekter av känsliga
data.



Stefan hade med sig några frågor från IDT. Frågorna vidarebefordrades till
biblioteket som ger svar direkt till berörda personer. Generellt kan sägas att
problem med inloggning till bibliotekets system ska biblioteket alltid kunna svara
på. När det gäller frågor kring förvärv av e-böcker så kommer biblioteket under
året att genomföra att antal satsningar för att förstärka tillgången på e-böcker.

