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Närvarande ledamöter: Martin Hellström, prorektor, ordförande 
Svante Kristensson, bibliotekschef 
Magnus Bratt, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Daniel Hjelmgren, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
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Adjungerade: Martin Borg, sekr.  

Övriga kallade: Karin Ekström, Katarina Engvall, Marie Gustafsson, Hanna 
Hallnäs och Lena Holmberg (Funktion Media). Punkt 6. 

Frånvarande ledamöter: Alen Doracic, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  
Rita Foss Lindblad, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  
Karin Cardell, förvaltningschef, Verksamhetsstöd  
Barbro Norberg, Studeranderepresentant – grundutbildning 

  Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst) 
 

 
1.  
Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna.  
 
2.  
Utseende av justeringsperson 
Daniel Hjelmgren utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. 
Föredragningslista 
Föredragningslistan godkännes i föreliggande skick. 
 
4.  
Föregående protokoll 
Protokollet godkännes och läggs till handlingarna med följande kommentar till punkt 7: 
Storleken på mediabudgeten är nu klar och summan har höjts till 7,6 mkr för 2016. Det har 
tagits fram med utgångspunkt från utfallet för 2015.  
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5. 
Upphandling av nytt bibliotekssystem 
Upphandlingen är nu klar och resultatet presenterades den 18 maj. Valet föll på ALMA och 
Primo från Ex Libris. Fyra anbud lämnades in. Ett diskvalificerades tidigt i processen så totalt 
3 anbud utvärderades.  
 
Implementeringen av det nya systemet påbörjas i oktober och skall pågå fram till maj 2017. 
En synbar konsekvens för användarna är att dagens discoverysystem Summon kommer att 
ersättas av Primo.  
 
Det kommer att bli ett stort internt arbete. Hela processen med nytt bibliotekssystem har tagit 
två år. Tidigare protokoll från rådet har tagit upp möjligheten att presentera arbetsprocessen 
för hela högskolan. Det skulle kunna vara i form av en biblioteksfrukost. Idag publiceras ett 
”lounge talk” på bibliotekets webbplats som tar upp arbetet med upphandling av nytt system.  
http://www.hb.se/Biblioteket/Om-biblioteket/LoungeTalks/ 
 
6. 
Mediafrågor  
Huvudpunkten för mötet är frågan om mediabudget och andra mediarelaterade frågor som 
användning och prioritering. Till mötet är bibliotekarierna på funktion Media inbjudna. Alla 
ledamöter har fått ett utskick med siffror och statistik på hur mediaresurser används och vad 
de kostar. 
 
Efter en inledande presentation av materialet och diskussionsfrågor delas mötet upp i tre 
grupper för att få en dynamik i samtalen. Alla grupper återses för återrapportering. 
 
Frågor att diskutera är: 

• Databaser (både fulltext och bibliografiska) 
• E-böcker 
• Kursböcker 
• Vilka resurser använder du mest och varför? 
• Övriga tankar och reflektioner. 

I varje grupp utses en ledamot av Biblioteksrådet att redovisa gruppens tankar. 
 
Grupp 1 består av ledamöterna Martin H och Hilda samt bibliotekarierna Karin Ekström och 
Katarina Engvall.  
 
Första kommentaren: ”Att låna en bok är inte det samma som att läsa en bok.” 
Ett lärosäte som Högskolan i Borås med många ämnen har en utmaning i att tillgodose alla 
delar med litteratur och databaser. Därför är det viktigt med ämnesmässigt breda databaser. 
Trenden är att fulltextdatabaser används mer och mer och att e-bokssamlingarna växer. Trots 
det är det viktigt med bibliografiska databaser för respektive ämnen. Varför minskar en del 
ämnesspecifika databaser i användning? Kan det kanske förklaras av att doktorander inom ett 
visst ämne blir färdiga och de antas ha varit stora användare av en viss resurs. Vissa databaser 
används som undervisning på BHS och blir viktiga av den anledningen även om 
användningen inte är så hög.  
 

http://www.hb.se/Biblioteket/Om-biblioteket/LoungeTalks/
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Lärarutbildningarna använder främst böcker på svenska i sin undervisning och det betyder 
automatiskt att det förekommer få e-böcker eftersom fackböcker på svenska är sällsynta som 
e-böcker. Biblioteket får mycket beröm ute på sektionerna. Det hörs aldrig något negativt. 
Hur skall biblioteket nå ut mer till studenter?  Boråsmodellen, bibliotekets undervisning mot 
studenter, behöver kanske undervisa mer på teknik om hur man läser en e-bok och egentligen 
inte så mycket på hur man skriver ut en e-bok, med tanke på hållbarhetsfrågor. 
 
Grupp 2 består av ledamöterna Magnus, Daniel och Svante samt bibliotekarierna Hanna 
Hallnäs och Marie Gustafsson. 
 
Databaser: Hur hittar man ut till användarna på ett bra sätt? Om man vill få in kommentarer 
på eventuella framtida uppsägningar måste man nog ange någon form av prioriteringsordning. 
Börja med de som är minst använda. Ställ frågor till hela forskningsmiljöerna vad de anser, 
hellre än till enskilda individer. Om det är en forskningsmiljö som använder en särskild 
databas skulle de kunna ta med kostnaden för denna i medelsansökningar och betala för dem 
själva. Att ha en stomme av stora databaser är bra. Behöver man säga upp en databas kan man 
göra det och se vad som händer. Vad blir reaktionen?  
 
E-böcker: Det är svårt att veta hur de används av studenter. Om man ser till att det i kurs-
planen ingår e-böcker kan det bli ett sätt att få upp användningen. En ledamot menar att han 
numer sällan får frågan från studenter om de behöver köpa kurslitteraturen. Det skulle kunna 
vara en indikation på att e-böcker används mer. En fråga som diskuterats var vilket behov det 
kan finnas av den tryckta boken om e-boken finns. En annan sak är att studenter idag köper 
kompendier av högskolan. Skulle det vara möjligt att digitalisera dem? Då måste vi först 
undersöka upphovsrätten. 
 
Framtiden: Hur kan biblioteket bättre nå ut med info om testdatabaser? Att prata direkt med 
forskningssamordnarna kan vara en väg. De kan vara en mycket bra ingång. Om 25 år har 
open access publicering förändrat hela medialandskapet.  
 
Grupp 3 består av ledamöterna Lise-Lotte och Martin B samt bibliotekarien Lena Holmberg. 
 
I mycket ansågs att flera synpunkter redan tagits upp av tidigare grupper. Ett sätt för 
biblioteket att nå ut med information till akademierna kan vara att använda ledamöterna i 
biblioteksrådet som en kanal, de vet ofta vem att vända sig till. Forskarmiljöer kan vara bra att 
vända sig till.  
 
Vad gäller e-böcker så kan en svårighet vara att inom vård används få kursböcker på engelska 
och därmed finns det få e-böcker. En idé kan vara att ta med någon engelskspråkig e-bok på 
kurslistan för att förbereda studenterna inför läsning av vetenskapliga artiklar.  Fördelen med 
e-böcker är att fler kan använda dem utan att behöva köpa dem, vilket är positivt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Summon används mycket inom akademin. 
 
7. 
Återkoppling från akademier och studentkår till Biblioteksrådet 
Få klagar på biblioteket. Det är ett gott betyg.  
Ordföranden anser att ledamöterna skall försöka få till en yta på akademien eller sektionen där 
frågor från rådet kan diskuteras. En idé kan vara att formalisera vissa frågor från rådet som 
kan vidareförmedlas, vilket skulle vara enklare att ta med för ledamöterna. 
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8. 
Övriga frågor 
Hur blev det med biblioteksfrukostarna? 
 
Svante redogör för de som varit. Alla har varit välbesökta. Den mest besökta var ” Så tar du 
dig igenom uppsatstiden” med Johanna Persson från Språkverkstan. Biblioteksfrukostarna 
kommer att fortsätta till hösten.  
 
10 
Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Martin Hellström   Daniel Hjelmgren 
Ordförande    Justeringsperson 
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