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1.

Välkommen, mötesformalia (Anne Söderlund)
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet och dagordningen godkändes.

2.

Rapport om ALMA-projektet (bytet av bibliotekssystem)
(Magnus Velander)
Alma-projektet, som nu avslutas, summerades av Magnus.
Biblioteksrådet tackade för ett av bibliotekets personal utmärkt
genomfört arbete. Framförallt vill biblioteksrådet lyfta fram behovet av
att personalen nu ges tillfälle till återhämtning.
Rapport om ALMA-projektet

3.

Information om Springer Compact (Lisa Petersen)
Lisa presenterade och gav bakgrunden till bibliotekets nya avtal Springer
Compact. Frågor och diskussion om på vilket sätt den här typen av avtal kommer
att påverka kostnader och prenumerationer på biblioteket samt huruvida det
kommer att gynna övergången till Open Access-publicering följde.
Information om Springer Compact
Information om Springer Compact

4.

2
Akademisk litteracitet med fokus på läsning – ett samarbetsprojekt mellan
högskolebiblioteket och Avdelningen för språk och litteratur på UKK
(Viktor Öman)
Viktor presenterade ett samarbetsprojekt mellan högskolebiblioteket och UKK.
Projektet syftar till att höja den vetenskapliga nivån på läsandet och skrivandet
av vetenskapliga texter på lärarprogrammet med inriktning andraspråk.
Akademisk litteracitet

5.

Särskilda uppdrag I VUB 2017 (Lisa Petersen)
Lisa presenterade de särskilda uppdrag som bibliotekets föreslås få under 2017.

6.

Datum för kommande möten
Nästa möte: 2016-11 -22 kl. 12. 30 i Västerås.
Tidpunkter för biblioteksrådets nästkommande möten fastställdes till:
22 november 2016
kl. 12.30 – 14.45
Västerås
9 mars 2017
kl. 12.30 – 14.45
Ort bestäms senare

8.

Övriga frågor
En övrig fråga anmäldes. Elisabeth åtog sig på förra mötet att undersöka
möjligheterna att använda IDT:s publikationsdatabas som
inmatningsgränssnitt till Diva för hela högskolan, vilket hon återrapporterade.
Mötet enades om att det är en komplicerad fråga som behöver diskuteras och
utredas vidare, samt att nästa biblioteksrådsmöte bör innehålla en presentation
av DiVa-konsortietets utvecklingsplaner.
Alternativ till Diva
Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.
Minnesanteckningarna förda av Magnus Velander

