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Biblioteksrådet vid Mälardalens högskola - minnesanteckningar
2018-10-04 kl. 09:15-11.30
Mälardalens högskolebibliotek, Sjöstedtska, Eskilstuna

Närvarande:
Elisabeth Uhlemann
Lisa Petersen
Lena Johansson Westholm
Rose-Marie Johansson-Pajala
Stefan Löfgren
Gustav Bockgård
Magnus Velander

Ordförande, prodekan för forskning och forskarutbildning
Bibliotekschef
EST
HVV
IDT
UKK
Enhetschef biblioteket, sekreterare

Frånvarande:
Jonas Gilbert
Andreas Boberg
Mahsa Daraei
Studentrepresentant

Bibliotekschef, Södertörns högskola
LKA
Doktorandrepresentant

1.

Välkommen, godkännande av dagordning (Elisabeth)
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet. Dagordningen godkändes med
tillägg av två övriga frågor.

2.

Föregående mötesprotokoll
Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna.

3.

Open Access-frågor (Lisa)
a. Läget gällande Elsevier
Inga regelrätta förhandlingar pågår men viss sondering har gjorts från Elseviers
sida.
Högskolebiblioteket håller på att uppdatera informationen om hur forskare ska
agera för att komma åt nya artiklar samt räknar med att inom de närmsta
veckorna ge tillgång till tjänsten Get it now. Genom den kan artiklar ur Elseviers
tidskrifter beställas direkt till forskare/studenters e-postadress.
b. Information om Plan S
Plan S är ett radikalt initiativ för att med forskningsfinansiärernas hjälp redan
2020 uppnå en total övergång till OA genom att kräva publicering i rena OA
tidskrifter för att få finansiering. I Sverige har Formas skrivit under.
c. OA-fond
En OA-kassa som ska finansiera publiceringsavgifter i OA-tidskrifter förslag i
VUB 2019. Biblioteket har i sitt remissvar skrivit att ett regelverk kring detta är
viktigt, t.ex. kvalitetsaspekter. Biblioteksrådet diskuterade även om det behövs
sättas upp maxgränser för hur många artiklar en forskare ska få finansierade
genom fonden.
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d. Kompetensutveckling kring OA – både internt och externt
Biblioteket kommer internt satsa på att öka kunskaperna kring OA i hela
bibliotekets personalgrupp. En rad aktiviteter för att sprida kunskaperna på hela
högskolan planeras också.
Biblioteksrådet poängterade att det vore ett stort stöd om biblioteket kunde ge
mer stöd kring de juridiska aspekterna av OA samt diskuterade hur biblioteket
kan nå ut med dessa frågor. Akademidagar var ett förslag.
Presentation
4.

Övergång (återgång) till ämnesbaserad uppställning av böcker – varför vi
gör det, påverkan på studenter och forskare, tidplan
Magnus gav en lägesrapport samt bakgrund till den övergången till att ställa upp
högskolans böcker i enlighet med Dewey klassifikationssystem som
högskolebiblioteket just nu genomför.
Presentation

5.

Forskningsdatabasen – lägesrapport
Lisa gav en nulägesrapport om vad som händer i projektet som ska se vilka behov
högskolans forskare har kring en forskningsdatabas. MDH har idag två
forskningsdatabaser, DiVA samt IDT:s egen forskningsdatabas. Uppdraget kan
behöva förtydligas vilket troligen kommer att ske i kommande VUB.

6.

Datum för kommande möten
29 november i Västerås kl.9.15
14 februari i Eskilstuna kl. 9.20
25 april i Västerås kl. 9.15

7.

Övriga frågor
Rose-Marie framförde två frågor från HVV. Den ena rörde information kring eböcker och den andra om att det är svårt att hitta tryckta böcker i Primo.
Högskolebiblioteket är medvetet om båda problemen och arbetar för att få till en
förbättring.

