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S a m h ä l l s ve t e n s k a p l i g a f a k u l t e t e n s b i b l i o t e k

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens
biblioteksverksamhet 2019-20
Fastställd av styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 2019-03-21.
Följande dokument har utgjort underlag för utarbetandet av handlingsplanen:
•
•
•

Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan och resursfördelning 2019
(Dnr STYR 2018/1675)
Handlingsplan för utvecklingen av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå
2019-2020 (Dnr STYR 2018/1708)
Verksamhetsplan för biblioteken vid Lunds universitet 2019

Handlingsplanen omfattar Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och
biblioteket på Campus Helsingborg. Biblioteket i Helsingborg tillhandahåller service även
till andra fakulteter med verksamhet på orten.
För att möta forskningens och utbildningens behov av kvalificerade bibliotekstjänster
deltar biblioteken aktivt i samarbeten och utvecklingsprojekt inom fakulteten och i
biblioteksnätverket vid LU. Målen i föreliggande handlingsplan genomförs internt inom
de båda biblioteken, i samverkan med fakultetens kärnverksamheter, och i
samverkansstrukturen inom biblioteksnätverket.

Forskningsstöd
Öppen vetenskap, dvs fri tillgång till offentligt finansierad forskning, är en fråga som
drivs av politiker och forskningsfinansiärer både nationellt och på EU-nivå. Målbilden är
att öppen tillgång ska utgöra norm medan inskränkningar i öppenheten utgör undantag.
För att nå dit behövs incitament för forskarna att välja alternativa publiceringskanaler.
Det behövs också ny infrastruktur för tillgängliggörande, lagring och arkivering.
Biblioteken kan bidra med kunskap och kompetens om publiceringsvägar och tillgänglig
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infrastruktur och erbjuda stöd och vägledning i dessa frågor för att underlätta för
fakultetens forskare att tillgängliggöra sin forskning i enlighet med regeringens målbild.
Under 2019 förväntas Lunds universitet anta en policy för främjande av öppen tillgång
till forskningsdata i överensstämmelse med de internationella FAIR-principerna (F Findable, A - Accessible, I - Interoperable, R - Reusable). I enlighet med denna kommer
biblioteket att vidareutveckla stödet i dessa frågor till fakultetens forskare.
Mål:
 Bevaka utvecklingen inom ”öppen vetenskap”
 Informera om och tillhandahålla stöd i frågor om öppen vetenskap till fakultetens
forskare i relation till krav och rekommendationer gällande publikationer och
forskningsdata
 Synliggöra fakultetens forskning, samverkan och nätverk genom att tillhandahålla stöd
för registrering av data och rapportuttag i LUCRIS (med fokus på RQ20)
 Utveckla samarbetet med övriga stödfunktioner inom universitetet gällande
forskningsstöd
Ansvariga: biblioteket, fakulteten, institutionerna

Utbildningsstöd
Biblioteket medverkar till kvalitet i utbildningarna genom att tillhandahålla
informationsresurser och ämnesintegrerad utbildning för studenter och doktorander i
informationsinhämtning (att effektivt söka, selektera och bearbeta stora mängder
information), informationsanvändning (att kritiskt värdera tillförlitligheten i och
användbarheten av olika typer av källor och material), vetenskaplig publicering och
akademisk hederlighet (vetenskaplig praxis).
Med lärplattformen Canvas erbjuds nya möjligheter att integrera bibliotekens digitala
lärobjekt i utbildningarna vilket i sig kan främja samarbetet mellan ämneslärare och
undervisande bibliotekarier och i förlängningen även främja utveckling av
informationskompetens hos studenterna.
Mål:
 Utveckla och anpassa bibliotekens digitala lärobjekt för lärplattformen Canvas
 Utveckla bibliotekets undervisningsformer med fokus på e-lärande och blended
learning
 Utveckla nya arbetsformer för ökad hållbarhet och kvalitet i bibliotekens undervisning
Ansvariga: biblioteket, institutionerna
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Media och informationsförsörjning
Ett föränderligt medie- och informationslandskap påverkar bibliotekets samlingar och
arbetsrutiner. Samlingsbyggande handlar idag i lika hög grad om att synliggöra som att
tillgängliggöra litteraturen i fysisk och digital form via olika kanaler.
Daterad streckkodsteknik för bok- och lånehantering ersätts av RFID vilket kräver
ommärkning av de tryckta samlingarna i hela universitetets biblioteksnätverk.

Mål:
 Göra en översyn av bibliotekens förvärvsrutiner i relation till befintlig
förvärvspolicy, användningsstatistik och ett föränderligt medielandskap i syfte att
identifiera förändrings- och utvecklingsbehov
 Planera och genomföra en övergång till RFID-märkta böcker i syfte att underlätta
bokhantering och låneverksamhet
 Synliggöra de fysiska och digitala samlingarna genom temautställningar utifrån
aktuella forskningsprojekt vid fakulteten, och till dessa knyta nyförvärv
Ansvariga: biblioteket

Bibliotekens studiemiljö
Biblioteksrummet är en unik och uppskattad lärandemiljö. I dialog med studenterna
utvecklas och förbättras bibliotekens digitala och fysiska användarmiljö kontinuerligt.
Med hjälp av digitala lärobjekt, t ex filmer kan bibliotekets olika tjänster kommuniceras
på ett lättillgängligt sätt.
Arbetsmiljön på Sambib förbättras i och med att kontoren på tredje våningen i G:a
barnsjukhuset blir tillgängliga för bibliotekspersonalen.
Mål:





Inreda tysta studieplatser (Helsingborg)
Medverka i fakultetens filmprojekt för utbildningspresentationer
Flytta till nya kontor i G:a barnsjukhuset
Delta i planeringen av fakultetens studiecentrum genom representant i
projektgruppen

Ansvariga: biblioteket
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