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SAMMANDRAG,  
BIBLIOTEKETS MÅL SAMMANFALLER OCH BIDRAR TILL DEN STRATEGISKA 

PLANEN GENOM ATT SOM ETT RUM FÖR LÄRANDE INOM SCENKONSTNÄRLIG 

PRAKTIK OCH KONSTNÄRLIG FORSKNING SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN 

REFLEKTERANDE MILJÖ. BIBLIOTEKET SKA BIDRA TILL HÖGSKOLANS MÅL 

GENOM ATT SÅLUNDA VARA EN MÖTESPLATS FÖR FORSKNING OCH 

UTBILDNING OCH GENOM ATT VIA OMVÄRLDSBEVAKNING OCH PEDAGOGISK 

HANDLEDNING UTGÖRA STÖD FÖR INFORMATIONSKOMPETENS, KÄLLKRITISK 

VÄRDERING OCH KUNSKAPSINHÄMTNING OCH DÄR FOKUS SKA LIGGA PÅ 

HÖGSKOLANS KÄRNÄMNEN. BIBLIOTEKETS KVALITET SKA SAMMANFALLA 

MED VAD SOM FÖRVÄNTAS AV ETT LÄROSÄTE MED EXAMENSRÄTT FÖR 

DOKTORSGRAD OCH SOM STRÄVAR EFTER ATT UPPNÅ UNIVERSITETSSTATUS.  
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1 UTBILDNING OCH 
UTBILDNINGSMILJÖ 

 

1.1 Aktiviteter 2016 
 
Ett mål för biblioteksfunktionen vid Stockholms konstnärliga högskola har varit att skapa ett 
gemensamt fungerande bibliotek för hela högskolan. Trots att högskolan befinner sig på flera 
adresser och med olika konstnärliga inriktningar har biblioteket strävat efter att fungera 
sammanhållet och enhetligt för hela SKH. Biblioteket har verkat för att höja kvaliteten på 
kunskapsförsörjningen i linje med de förväntningar som finns på en högskola för konstnärlig 
utbildning och forskning. Biblioteket har vidare velat inta rollen som den säkra källan för att 
därmed garantera att kvaliteten stödjer de pedagogiska och forskningsmässiga målen där det 
senare bland annat inneburit erhållandet av examinationsrätt för doktorsgrad. 
 
Samtidigt som Biblioteket arbetat för att skapa en enhetligare biblioteksfunktion för hela SKH 
har behovet av stöd lokalt säkerställts i en närhet till utbildningarna och till forskningen. 
Biblioteksfunktionens ”filialer” som tidigare utgjort de enskilda högskolornas bibliotek vid 
StDH, DOCH, OHS samt Linnégatan 87 med inriktning mot konstnärlig forskning, har därmed 
anpassat sitt arbete efter lokala behov samtidigt som lokala erfarenheter kunnat överföras till 
andra delar av biblioteksverksamheten och därmed tillvarata de synergieffekter som uppstår. En 
betydande svårighet har emellertid varit att med rådande personalstyrka bemanna flera adresser 
med förflyttningar däremellan, samt att viss dubblering av vissa basala funktioner är 
ofrånkomliga. Platsansvar för de tre olika ”filialerna” har tilldelats bibliotekarierna. 
 

Se även 2.1 
 
Ny tjänst:  
Under 2016 har antalet tjänster utökats från 2,0 till 3,0. Därmed har tre heltidstjänster bemannat 
bibliotekets olika adresser under året. Det nya är platsansvaret för Operahögskolans bibliotek 
med en avsevärd höjning av service och kvalitet på biblioteksarbetet. Även extrapersonal har 
använts för att katalogisera och inventera bibliotekets gemensamma samlingar.   
 
Kompetensutveckling:  
Följande kan nämnas - Chefsutbildning, - Utbildning i bibliotekssystem, Digitisation in Art 
Libraries and Art and Cultural Heritage Museums arrangerad av ARLIS/Norden, -  

   Konst- ex nätverket för bibliotekarier som arbetar vid lärosäten som stöder konstnärlig  
   forskning och doktorandsatsning via biblioteket. 
 
Förvärv:  

• Under året har flera donationer tagits emot där särskilt en bör nämnas vilken haft sin 
uppställning på Hagegården i Värmland. Det är ca 4000 musiktryck eller klaverutdrag för 
opera. Samlingen är donerad av Anders Björkmans efterlevande och utgör en storslagen 
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samling med en stor del unika noter. Vi önskar att samlingen kan  placeras i anslutning 
till Operahögskolans bibliotek. 
 

• En särskild satsning på cirkusområdet har gjorts där biblioteket kompletterats med ett stort 
antal böcker inom allt från riggning till akrobatik och forskning inom nycirkus. 

Informationsförsörjning:  
En viktig aktivitet för att tillgängliggöra den växande samlingen av olika resurser har varit 
informationsinsatser och handledning i informationssökning och källvärdering.  Biblioteket har 
även gjort om sina omfattande webbsidor efter nya gränssnittet och för bättre funktionalitet. 

Under året har en undersökning av gjorts för att se vilket bibliotekssystem som bäst passar 
biblioteket. Här har ett antal studerats t.ex. Koha, Mikromarc, FOLIO, BookIt etc. 

Internationalisering och samverkan:  
 

• Arrangemanget ”Händer i biblioteket” har samlats vid två tillfällen under året. Dels ett 
möte om svårigheterna att göra utvärderingar och dels en bokrelease av 
forskningsutbildningsansvarig Camilla Damkjaers bok Homemade Academic Cirkus. 
  

• För att säkerställa bibliotekets integration med SKH:s övriga verksamhet har initiativ 
tagits till möte med kvalitetsansvarig vid SKH. Syftet har varit att framhålla bibliotekets 
viktiga roll när det gäller att förmedla kunskaper i informationssökning och källvärdering. 
 

• Samarbetar med Kungliga bibliotekets Bibsam-konsortium bland annat för upphandling av 
e-resurser samt deltagit i BIBSAMs konsortiedagar. BIBSAMs konsortiet är ett samarbete 
mellan svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut med 
målet att få billigare och effektivare tillgång till elektroniska tidskrifter och databaser. 
Konferensen var extra speciell denna gång då Bibsamkonsortiet fyllde 20 år. En 
sammanfattning av konsortiedagarna finns här:  
 

• Deltagit i möte med Konst-ex, nätverket för de bibliotekarier som arbetar vid de lärosäten 
som stöder konstnärliga forskarskolans doktorander. Den största behållningen av detta 
möte var Sara Kjellbergs rapport om Malmö universitets biblioteks nya doktorandsatsning, 
vilken inspirerat till utvecklandet av ett förslag till motsvarande satsning för SKHs 
forskare. 
 

• Deltagit i seminariet Utbildningens kvalitet – hur bidrar biblioteken? vilket arrangerades 
av Nätverket för de Akademiska bibliotekens kvalitetsarbete samt nätverket för 
Forsknings-bibliotekens pedagogiska roll i Lund. Eftersom detta sammanföll med det 
kvalitetsarbete som SKHs kvalitetsansvarige bedrev under våren 16 och de diskussioner 
om detta som då pågick på SKH , blev detta seminarium mycket intressant. Några av 
programpunkterna var Utbildningskvalitet, Bibliotek och kvalitet, Metod för 
kvalitetssäkring av IK-progression (Informationskompetens) i utbildningarna, Studenterna 
och biblioteksservicen.  
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• Deltagit i ARLIS (Art Libraries Society) Nordens konferens i Oslo med temat Digitisation 
in Art Libraries and Art and Cultural Heritage Museums, dels som konferensdeltagare, 
dels som medarrangör av ett möte för nordiska Performing Arts-bibliotekarier. Under 
mötet bestämdes att 
Åsa Teglund och Jenni Mikkonen, chef för Theatre Academy’s bibliotek vid University of 
the Arts, Helsinki, utvecklar webbsidor för gruppen. 
 

• Deltagit i ARLIS Stockholmsgrupp på ArkDes 23/5 samt att vi den 24/11 själva ordnar ett 
ARLIS Stockholmsgruppsmöte 24/11, (inklusive medlemmar från Chalmers och Umeå 
univ.)  
 

• Samarbetet i DiVA-konsortiet kring utvecklingen av registreringsformatet. 
 

• Sammankallat till möte med Svenska musikbiblioteksföreningen 16/9.  
 

• Deltagit i Internationell musikbibliotekskonferens i Rom, IAML-konferens 1-8 juli 
(The International Association of Music Libraries). 
 

• Studiebesök på fem bibliotek i Nederländerna 16-18/11. 
Dutch Ballet Orchestra (library archive) and Opera library, Amsterdam 
Oba Bibliotheek 
ArtEZ Univeristy of the Arts i Arnhem 
Academie voor Theater en Dans i Amsterdam  
Bibliotheek Rozet i Arnhem 
 

• Samverkat i det s.k. Lilla nätverket med de små högskolebiblioteken i Stockholm. 

Registrering:  

• Biblioteket samverkar med LIBRIS-avdelningen vid Kungliga biblioteket vilket innebär 
att bibliotekets samlingar blir synliga och möjliga att låna dels internt men även som 
fjärrlån och att arbetet sker i enlighet med internationella normer. Därmed blir biblioteket 
även synligt i t ex Worldcat.  
  

• Deltagit i Libris inspirationsdag 11/10 i Färgfabriken, Liljeholmen 
 

• Möte på Kungliga biblioteket 25/10 om musikämnesord 
 

• Möte om Open access, Aula Magna, Stockholms universitetsbibliotek 26-27/4 
 

• Medverkat i IAML = International Association of Music Libraries, Archives and 
Documentation Centres samt arbetat med att inläggning av musiklitteratur i databasen 
RILM = Répertoire international de Littérature Musicale?  
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1.2 Planer 2017  
Huvudutmaningarna 
Förutom implementeringen av användningen av DiVA är en av huvudutmaningarna 
2017 införskaffandet av ett bibliotekssystem. Detta är något som saknats men som 
under en tid utretts. Eftersom biblioteket vid StDH behöver utföra en retrospektiv 
katalogisering av de delar av samlingen som aldrig registrerats i den nationella 
biblioteksdatabasen LIBRIS och dessutom varje exemplar behöver streckkodas är detta 
inget som görs i en handvändning och det kommer att behöva extrainsatser. Ett 
bibliotekssystem behöver vara kostnadseffektivt och kunna utföra de basala tjänsterna 
utan att för den skull sikta på möjligheter som inte används på ett mindre bibliotek. Lån 
och återlämning samt krav och visst statistikuttag kommer att underlätta hanteringen 
väsentligt.  

Samhällsrelevant kompetens 
En självklar biblioteksuppgift kommer att vara att erbjuda studenter och forskare 
kompetens i informationssökning och kritisk källvärdering. Utan denna kan studenter 
och forskare inte göra en omvärldsbevakning och sätta sin utbildning i ett sammanhang. 
Biblioteket kommer att arbeta för att även fortsättningsvis relevanta källor i form av 
litteratur och andra media samt databaser görs tillgängliga. Biblioteket ska därmed vara 
den plats där man självklart kan stimuleras och utmanas till kritiskt och självständigt 
arbete. 

Kvaliteten i och utbytet mellan olika utbildningar vid SKH  
Samtliga inriktningar ska ta plats i lika hög grad i biblioteket och därför är det viktigt att 
bibliotekarien får kännedom om utbildningarnas behov och kurslitteratur av olika slag 
samt att denna synliggörs. Biblioteket har möjlighet att vara en plats som samlar alla 
studenter oavsett inriktning och ska även vara en plats som underlättar mötet mellan 
studenter och personal och mellan utbildningarna och forskningen. 

Inflytande 
Alla har möjlighet att komma med förslag på inköp och ändrade arbetssätt. Bibliotekets 
avsikt är att i ett gott samarbetsklimat stödja och spegla den verksamhet som högskolan 
bedriver.  

Strategisk rekrytering 
Genom att säkra inflytande och förståelse för vilket stöd högskolan är i behov av kan 
biblioteket vid rekryteringar välja individer som svara mot målen. 

Internationell verksamhet 
I ett internationellt perspektiv behöver biblioteket göra en omvärldsbevakning för att 
studera hur andra länder arbetar med biblioteksfrågor inom sina högskoleverksamheter. 
Studiebesök och att ingå i nätverk är viktiga kanaler för att inspireras och utvecklas. 

AMI/ Breddad rekrytering 
Hur säkras mångfalden bland studenterna/anställda? 
Biblioteket ökar sin medvetenhet i frågor som rör AMI genom att ha denna ingång både 
vad gäller förvärv av litteratur och hur litteraturen exponeras och används. 
 
Vikten av en jämlik biblioteksfunktion utan särskiljande gällande kön, sexuell läggning, 
etnisk eller religiös härkomst samt funktionsvariationer ska beaktas. Det handlar om att 
vara uppmärksam på eventuella särskiljande tendenser men även att förstärka de 
områden där eventuell särbehandling lett till snedvriden bild av verkligheten och där 
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bibliotekets samling därmed via sitt urval återspeglar ett synsätt som inte uppdaterats. 
Val av litteratur och medier måste därför ske utifrån ett etniskt- och genusgranskat 
perspektiv och eftersträva en jämvikt i urvalet som möjliggör en fördomsfri bedömning 
vid användning av bibliotekets resurser. Detta innebär även att tillgodose de studenter 
som har särskilda behov av hjälpmedel exempelvis inläsningstjänst vi MTM. 

Inbäddad biblioteksfunktion  
Med en resurstilldelning beräknad på tre heltider inklusive chefstjänst och fördelad på 
fyra adresser innebär detta att en strategi behövs som delvis förändrar bibliotekariens 
tidigare arbetssätt. För att biblioteksfunktionen ska fungera, och för att 
kommunikationen ska bli begriplig för alla, behöver bibliotekarien ingå i de 
sammanhang där studenters och forskares kunskapsförsörjningsbehov diskuteras och 
beslut fattas om hur det ska mötas. Bibliotekarien ska även fortsättningsvis ingå i 
relevanta sammanhang på högskolan för att tidigt kunna möta frågor där biblioteket - 
och annan verksamhet - har gemensamma intressen. Sådana exempel är kursplanering 
och val av kurslitteratur. Modellen framöver är att biblioteket har relevant närvaro mitt i 
högskolans verksamhet där bibliotekarien fångar upp viktiga frågor samtidigt som 
tillfälle ges att informera och ställa frågor. En sådan närvaro ökar medvetenheten om 
kunskapsförsörjning och källkritik generellt i alla instanser eftersom den typen av frågor 
därmed får möjlighet att bevakas och med tiden bli mer självklara inslag i högskolans 
planering. En sådan så kallad "inbäddad" bibliotekarie kommer emellertid behöva 
minska på sin egen tillgänglighet och fysiska närvaro i biblioteket under de tillfällen 
han/hon deltar i dessa sammanhang. Det innebär att de möten en låntagare eller 
informationssökande förväntar sig med bibliotekarien stundtals måste ersättas av andra 
lösningar. Erfarenheter från 2016 pekar på att detta går men att det måste tydliggöras 
dels hur man orienterar sig i informationsdjungeln på egen hand och dels hur man själv 
betjänar sina lån. Det är även viktigt att det referenssamtalet eller kortare frågor ibland 
måste uppmanas till via endera telefonkontakt, e-post eller genom tidsbeställning med 
bibliotekarien. Fördelarna med denna modell är att biblioteket alltid är öppet för 
personal och studenter trots att bibliotekarien inte alltid är på plats. Att hålla en bra 
bibliotekslokal stängd på grund av problem med bemanning är med andra ord 
otillfredsställande. 
 

Balansering av resurser 
Planer för ett gemensamt bibliotek för SKH innebär utmaningen att möta efterfrågan 
där den är som störst och att höja kvaliteten där det behövs. Därmed behöver t.ex. 
Operahögskolans filial fortsätta komplettera och kvalitetssäkra sina samlingar samtidigt 
som DOCHs filial ges möjlighet att upprätthålla och utveckla sin verksamhet.  

På ett övergripande plan måste resurserna fördelas dit där behoven är som störst. 
Studenter och lärare behöver löpande stödjas i undervisningen. Planering inför kurser 
och stöd under hand när det behövs gör att behovet av biblioteksstöd måste finnas där 
undervisning bedrivs. Men biblioteket behöver även säkerställa stöd åt doktorander och 
forskande personal. De senaste konstnärliga arbetena och forskarrönen som är relevanta 
för konstdisciplinerna måste kunna sökas fram och tillgängliggöras.   
 
Resurserna behöver fördelas beroende på faktorer som förväntningar och graden av 
behov av teoretiskt och konstnärligt stöd. Bibliotekets roll är att uppfatta behoven 
oavsett om dessa är av praktisk eller teoretisk natur. En verksamhetsform som är under 
utveckling är samarbetet i forskningsmiljön på Linnégatan i det s.k. Co-lab. Det 
praktiska konstnärliga laborerandet kan ha sin utgångspunkt i olika teoretiska modeller 
eller förutsättningslöst inspireras av laboratoriets möjligheter. I båda fallen behövs 
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biblioteket i en närhet som källa för ytterligare breddning eller fördjupning och 
kunskapsmässig förankring. Inte desto mindre även för presentation och diskussion av 
dokumentation kring det konstnärliga arbetet.  

 
Sammanfattning 
Biblioteket ska inte bara vara en plats utan en funktion och därför är förslaget att föra in 
biblioteket ”inbäddat” i verksamheten på olika plan. Lösningen med den ”inbäddade” 
bibliotekarien syftar till två saker: 
Dels ger det bibliotekarien bättre förståelse för högskolans behov genom intern 
omvärldsbevakning. 
Dels gör flexibiliteten att det blir mer möjligt att serva fyra adresser med bara tre anställda 
eftersom man inte blir låst av tider då bemanning utlovas i biblioteken. 
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2 KONSTNÄRLIG FORSKNING  
OCH FORSKNING SAMT 
UTVECKLINGSARBETE 

 

2.1 Aktiviteter 2016 
Se även kapitel 1. 

• Under året har studenter och forskare i Co-lab kunnat prova idéer och utöka sina 
kunskaper samtidigt som man givits möjligheter att kontrollera fakta med hjälp av 
bibliotekets resurser. Idéer kan sålunda förverkligas, hållbarheten kontrolleras och 
resultaten dokumenteras och göras tillgängliga via informationssökningssystem.  
 

• Biblioteket har deltagit i arbetet med ansökan gällande examensrätten för doktorander 
bl.a. genom att säkerställa kvaliteten på kunskapsförsörjningen där den konstnärliga 
forskningen fått tillgång till de källor man behövt samt möjligheten att bättre använda 
biblioteksrummet som resurs.  
 

• Biblioteket har arbetat fram en modell att implementera registrering i DiVA där 
prefekter samt forskningsledaren har fått ansvar för att självständiga arbeten på master 
och magisternivå samt avlönade anställdas forsknings och utvecklingsarbeten blir 
registrerade och publicerade open access. 
 

• Utvecklandet av DiVA som publiceringskanal kräver vissa förändringar för att anpassa 
registreringen och beskrivningen av det som publiceras till den konstnärliga grunden. 
Samarbete kring detta sker med DiVA-konsortiet och framförallt med högskolor inom 
konstområdet. I anslutning till det sker även ett förändringsarbete inom SwePub där 
Kungliga biblioteket öppnat upp för en tydligare och mer rättvisande beskrivning av den 
konstnärliga forskningen där biblioteket och forskningen samarbetat för att skapa en 
publikationstyp kallad konstnärlig output. 
 

• Anslutning med DiVA-konsortiet vid Uppsala universitetsbibliotek för registrering av 
SKH:s uppsatser och forskning har under året inletts. Förutom att registrera har en process 
inletts med försök att påverka hur resultaten av högskolans arbeten på ett bättre sätt kan  
beskrivas i DiVA. En avgörande problematik är att forskning på konstnärlig grund vid en 
registrering behöver förhålla sig till ett format som ursprungligen framtagits för 
vetenskaplig grund. En ny publikationstyp införs nu där Konstnärlig Output blir konsternas 
möjlighet att registrera sina verk. Samarbete kring dessa frågor görs via DiVA-konsortiet 
vid Carolina Rediviva i Uppsala och däribland några oss närstående som biblioteken på 
Konstfack, Kungl. konsthögskolan och Kungl. musikhögskolan. Arbetet med utvecklingen 
av DiVA sker parallellt med förändringsarbetet gällande hur publikationstypen Konstnärlig 
Output presenteras genom den nationella sökportalen SwePub vilken drivs av Kungliga 
biblioteket för publicering vid alla svenska lärosäten. SwePub och DiVA är därmed det sätt 
som SKH kan synliggöra sin bibliografiska forskningsdata. Jämte denna synliggörs även 
högskolans konstnärliga forskning i den internationella webbportalen Research Catalogue. 
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• Sammankallat till kombinerat DiVA-SwePubmöte på Linnégatan 21/3. 
 

• Kurs i Research Catalogue arrangerad av SKH. 
 

• Biblioteket har även initierat och drivit på framställandet av en publikationsserie för 
SKH med namnet X-position som skall vara en kanal för publicering av den seniora 
forskningen men även doktorandarbeten samt utvecklingsarbeten. 
 
 

2.2 Planer 2017 
 
• Hur säkras hög internationell kvalitet? 

Genom att studera likartade verksamheter utomlands och marknadsföra forskningen via 
DiVA men också att synas i Research Catalogue. Tillsammans skulle dessa kunna dels 
garantera säkra metadata kring publiceringen via DiVA och dels kommunicera pågående 
forskning genom RC. 

• Hur stärker konstnärliga forskningen undervisningen? Hur kvalitetssäkras 
att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning? 
Biblioteket vill vara den självklara platsen där forskningen möter utbildningarna 
eftersom det är där resultaten av forskningen landar och där studenterna får 
möjlighet att ta del av de senaste rönen. Omvänt gäller också att forskarna i 
studentmiljön kan testa sina teorier och sin konstnärliga praktiker och där få 
feedback. 

• Bidrag till SKH:s gemensamma forskningscentrum? 
Konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete ska ha hög internationell kvalitet och 
biblioteket bidrar genom uppbyggnad av samlingar och andra digitala resurser i 
samarbete med forskarna. Viljan är att åstadkomma ett bibliotek för Konstnärlig 
forskning där samlingen ska återspegla högskolans profilområden och 
sammantaget ge exempel som tydliggör det konstnärliga forskningsområdet.  
 

• Biblioteket fortsätter sin samverkan i Co-lab på Linnégatan 87. 
 

• ARLIS/Norden samarbetet samt frågan om nätverk för Performing Arts kommer att 
fortsätta drivas. 
 

• Samarbete med Forskningscentrum när det gäller att utveckla en bra modell att handleda 
doktorander i informationskompetens (informationssökning och källvärdering). 
.  
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3 SAMVERKAN MED DET 
OMGIVANDE SAMHÄLLET  
OCH SPRIDNING  

 

3.1 Aktiviteter 2016 
 

Se även rubrik 1.1 och 2.1 
 

Biblioteket tillgängliggör sina resurser via bland annat Libris men arbetar även med webbaserad 
informationsförsörjning. Vidare deltar biblioteket i olika nätverk i syfte att dra fördel av andras 
erfarenheter men även för att kunna delge synpunkter och råd i frågor där vi själva har kunskap. 

 
 

3.2 Planer 2017 
 
Se även rubrik 1.2 och 2.2. 

• Samverkan med det omgivande samhället på nationell och internationell nivå? 
Väl fungerande nätverk inom bibliotekssektorn där dels större forskningsbibliotek 
drar utvecklingen framåt men även i form av samverkan med mindre bibliotek med 
likartade behov i Stockholmsregionen. 

• Vilka är de viktigaste samarbetsparterna? Hur säkras relevant 
samarbetspartner? 
Biblioteken inom konstområdena främst Konstfack, KKH samt KMH. Samarbetet 
säkras genom att ingå nätverk dels mellan skolorna och dels i frågor som berör 
skolornas intressen. Internationellt sker detta genom samarbete inom ARLIS/Norden 
samt IAML (The International Association of Music Libraries). 

• Synliggörande av resultaten?  
Hur förmedlas de? 
Fortsatt katalogisering och spridning av högskolans resurser och dokumentation via 
olika söksystem som LIBRIS och WorldCat, DiVA och Research Cathalogue men 
även de webbsidor som biblioteket ansvarar för. Delta i nationella och internationella 
biblioteksrelaterade nätverk men även SAR och ARLIS/Norden mfl. 
 
Via omvärldsbevakning se till att relevanta resurser samlas på högskolan för att 
därmed kunna utgöra samarbetspartner för myndigheter, näringsliv och kulturliv? 
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4 FÖRVALTNING AV RESURSER 
 

4.1 Aktiviteter 2016  
 

Se även rubrik 1.1 och 2.1. 
 
• Samlingen av böcker och andra media förvaltas ordnade enligt internationell standard, t ex 

AACR och MARC-formatet samt klassifikationssystem för svenska bibliotek. Registreringen 
sker i Libris som också förvaltar och säkrar informationen. 

 
 

4.2 Planer 2017 
 

• För att visa effektiv styrning, organisering och förvaltning av resurser; vilka 
prioriteringar genomför högskolan för att styrka konstnärlig forskning, 
konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och utbildning? 
Libris, DiVA, webb. Integrerat biblioteksarbete enligt modellen ”inbäddad bibliotekarie” 
nämnd i kap. 1 och 2 samt utökade öppethållande utan bemanning genom satsning på ”hjälp 
till självhjälp” för studenter  och forskare genom satsning på idén om ”inbäddad 
bibliotekarie” 

• Kompetensförsörjningsbehov inkl. bedömning av tillgång på efterfrågad 
kompetens, personalomsättning  
Kontinuerlig utbildning i chefskap, ekonomi, och biblioteksrelaterade standarder och 
tjänster. 

 
  



 
 

 

14 

5 BUDGET 
 

5.1 Budgetprioriteringar 2017 
 
Viktiga prioriterade uppgifter i budgeten för 2017 är: 
Införandet av bibliotekssystem både vad gäller själva systemet och dess implementering, DiVA, 
Boksamlingens kvalitetssäkring med särskilt fokus även i år på Operahögskolans bibliotek, 
biblioteksresurser för konstnärlig forskning, samt upprätthållande av existerande databaser. 

 
 

5.2 Önskad investering 
 

Bibliotekssystem för ca 150 000 samt personell förstärkning när det gäller implementeringen av 
systemet med arbete som streckkodning etc. 
 
Kompletterande hyllor till OHS kostnad ca 150 000:- 
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