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Förord

Uppdraget
för1990 arbetsgruppseptember attutsåg 28denHögskoleutredningen en
biblio-högskolansanalyserakommitténs uppdragför närmareinom ramen

be-utbildningensgrundläggandefrämst till denmed hänsynteksfunktioner
hov.

uppgiftiarbetsgruppenDebilaga.återges iarbetsgruppenförDirektiven ger
förslagoch lämnavid meningibiblioteksfunktionerhögskolansanalyseraatt

pedagogiskai högskolansbidrahögskolebiblioteken kanpå bästa sätthurtill
grundutbildningensskallHuvudperspektivetarbete.vetenskapligaoch vara

krav.

uppgifthögskolebibliotekensbiblioteksfunktioner endast attinteMed avses
ochhögskolans studentertillgänglig föroch hållalitteratur dentillhandahålla
ochbibliotekensfokuseragradhög skall arbetsgruppenlikaIlärare.

studenternasutvecklaroll i den pedagogiskalärarpersonalens attprocessen
information.bearbetningochsökandeaktiva av

högskolebiblio-analysområdenövergripandeangerkonkret någraDirektiven
framförbiblioteksserviceoch kravorganisation resursanvändning,tekens

iformer utbildningoch förbehovgrundutbildningens behovförallt samt
högskolan.inominformationshantering studenterför lärare och

sammansättningArbetsgruppens
univer-LundsGellerstam,Göraningått överbibliotekarieharI arbetsgruppen

högskolebiblio-chef förAndersson,bibliotekarieordförande, Elisabethsitet,
Örebro, univer-UmeåFranke-Wikberg,Sigbritihögskolan professorvidteket

överbibliotekarieuniversitet,LinköpingsMagnusstuderande Hägg,sitet,
Linköping,hälsouniversitetet iLewis,KTH, professor DavidLager,Gunnar



bibliotekarie Barbro Svenner, vårdhögskolan i Göteborg och högskolelektor
Anders Tengstrand, högskolan i Växjö.

Lunds universitetsbibliotek LUB har för sekretariatsfunktionemasvarat
arbetsgruppens ordförande författatattgenom och Berit Nilsson vidrapporten

LUBs kansli skött övriga sekretariatsfunktioner.

Gruppens arbete
De tidsramar och haft till förfogande har interesurser medgettgruppen en mer
systematisk utvärdering högskolebibliotekens funktioner enkäter.av genom
I stället har inventerat de aktuella erfarenhetemagruppen och undersök-mer
ningarna inom högskolan besök vid bibliotek och hearings med vissagenom

Arbetsgruppen har därvid förlagt sinagrupper. flertaletsammanträden till av
de högskolorbibliotek inom till sinarepresenteras och harsom gruppen
sammanträden inbjudit företrädare för olika intresseområden. Ordföranden
har därutöver haft och hearingsmöten kring utredningens frågeställningar.

Under utredningsarbetets gång har preliminär universitets-en rapport om
bibliotekens utveckling under 80-talet Dr in-Peter Durey,presenterats av
bjuden Svenska institutet under hösten 1990 återattav de svenskautvärdera

forskningsbiblioteken.större I maj 1991 har Dr Maurice Line besöktB.
Sverige inom för utvärdering de nordiska forskningsbibliotekenramen en av
och nordisk infonnationspolitik på uppdrag NORDINFO. dessaBäggeav un-
dersökningar förväntas publiceras under 1991 kan vidochsensommaren -
sidan denna bidra till allsidig belysningrapportav inom detillståndeten av-
svenska hö igskolebiblioteken.

Med överlämnande denna sig arbetsgruppen fullgjort sinrapportav haanser
uppdrag.

För arbetsgruppen

Göran Gellerstam
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sammanfattningochInledning

bättretillförslagRapportens en

högskoleutbildning

rapportdennaVarför

informa-ochlitteratur-behovhögskolanshandlar avDenna rapport om
hög-inombibliotekenvadalltframförbehandlarDentionsresurser.
skallgrundutbildninghögskolansförbordeoch göra attskolan gör --

utbildning. Denfå braskallförutsättningar studenteroch dess engodaha
och denhögskolaninomarbetarbibliotekenockså debeskriver ramar

villDensamhället.kontaktytoribredabiblioteksvärlden med dessövri ga
indrarhögskolaninomlärarnahur viktigt det ärbetona attalltframför

utnyttjar dessocharbete med studenterna somsitt resurseribiblioteket
aktivtbibliotekenmåstemotsvarande sätttillgång. Påpedagogisken

behov.ochi lärarnas studenternassigengagera

studen-studenten,sätteråtgärderförslag tilli denna rapport somV1 ger
studiemiljö i centrum.studiearbete och studenternasaktivatens

Aktörerna

perspektiv. Förolikabetraktasbiblioteksfunktioner kan urHögskolans
förmedelfördelarochledningsorgan dehögskolas ramargersomen -

specialområde,biblioteksfrågomaframstår ettofta somverksamheten -
vanligadensidanvidnågotliggerbehövs avnågot men somsom

kom-uppfattasbibliotekenFramför allt de somverksamheten. stora



plicerade och kosmadskrävande organisationer, svåra för utomstående
påverka och förändra.att

De använder bibliotek för forskning och utbildning vill ha sinasom
konkreta litteratur- infonnationsbehovoch lösta eller fredadsöker en
plats för studier och bearbetning material. Perspektivet äregna av
individuellt och innebär sällan någon reflexion biblioteketshuröver
tjänster i anspråk, biblioteket organiseratärtas eller forvad det drar
kostnader. Om biblioteket bedöms bra, är det för det kanattsom
tillgodose individens speciella förväntningar. När det studenternagäller

vi deras påkrav bibliotek oftast blygsamma.vet att är

Biblioteket självt, dess personal och ledning, sig ofta sär-ser ensom
organisation med uppgifter går utöver den högskolans. Pro-som egna
fessionellt har ofta sin samhörighetstörsta med bibliotek i detandraman
nätverk inbördes tjänster dessa utvecklar Bibliotekarier ärav enga-

igerade sitt Användarna,arbete. kunderna, behandlar med respektman
förståelse.och Bibliotekets lokala finansiärer ofta ilångt bort hög--

skolehierarkin betraktar med skepsis.man-

Vi dessa perspektiv och måsteatt synsätt fogas Hög-menar samman.
skolebiblioteken idag tillär delar outnyttjad for grund-storaen resurs
utbildningen.

Våra förslag

Ett bättre utnyttjande biblioteksresursema högskolans utbildningav ger
ökad kvalitet. Det kan bredda lärarnas ochen undervisningens peda-

gogiska redskap, göra utbildningen varierad och stimulerande. Detmer
kan bidra till självständighetstörre och bredare orientering for studenten.
Det också vilket det viktigasteär den färdigutbildadeger studenten- -

kunskap och färdighet, egentligen bordeen ingå hög-som ett avsom



främjaskallhögskoleutbildning denallförmålskolelagens centrala att
information.vetenskapligkritiskt utnyttjaochförmågan allsidigtatt

huvudrubrikerförslag följandevåra underVi vill sammanfattadärför

målen for högskolansinformationshantering till ut-Gör ett av-
bildning

värdera infor-kritisktsöka, hantera ochiKunskaper färdigheteroch att
mål högskoleutbildning.ingå för allskallochmation litteratur som

resurspedagogisktillGör högskolebiblioteket env

i studiearbetehögskolebiblioteket centralFör studenterna är resursen
fortillgängligtskallHögskolebiblioteketstudierniljö. stu-och vara

internationelltenligt rimliga, dvsstudieplatsererbjudadenterna, an-
behov.studenternasöppettiderpassade och ha motsom svararnormer

med lärarnamedverkamedvetetHögskolans bibliotek bör ensommer
kanexamination. Dettainlärning ochundervisning,pedagogisk iresurs
ökaochutbildningenkvaliteten isäkrabl ske iled attetta som

examinationen.

högskolansmellanutvecklat samarbeteökad integration ochEn ett mer
lärarnasSåvälhögskolan.utvecklas inom helaochlärare biblioteken bör

iinsatserbreddasbörbibliotekspersonalens kompetens genomsom
projekt.bl aiutvecklingsarbete,personalutbildning och gemensamma

före-kontakt mediochutåtriktat näraskall arbetaHögskolebiblioteket
inom hög-utbildningenansvariga foroch defor studenternaträdare

utvecklingochfor samarbeteformerfordrakanskolan. Detta nyaavnya
förHögskolestyrelsenbiblioteket. attyttersttjänster inom ansvarar
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service förtillfredsställande grundutbild-bibliotek kanhögskolans ge en
ningens behov.

högskolebibliotekenRusta upp0

nivåPâ nationell

till jämförbarhögskolebiblioteken bör inter-De svenska rustas upp
förmåste göras ökanationell Särskilda satsningar själv-standard. att

utvärderingenIförsörjningen högskoleenhetema.vid hög-de avnyare
litteratur- ochgäller biblioteks-skolans kvaliteten vadverksamhet bör

gäller bådeservice särskilt Kvalitetskravenuppmärksammas. snabbhet
till databaseroch tillgänglighet, tillgångurval litteratur, ochav annan

teknik bibliotekstjänsterkvalificeradeutbudetsamt av

Vid alltidplaneringen måste behovethögskoleenheter relevantav avnya
biblioteksservice uppmärksammas tillgodoses.och

Samverkan mellan de högskolebibliotekensvenska bör utvecklas med
sikte på ökat erfarenhetsutbyte och kraftfulla utveckling-gemensamma
sinsatser för förbättrad service till utbildning forskning.och Systemen
for snabbare dokumentleverans, tjänster idatabaserade nätverk, bättreen
ekonomisk reglering tjänster måstemellan högskolorna utvecklas.av

På lokal nivå

En slagkraftigare samordning litteratur- och biblioteksresursemaav
lokalt vid varje högskoleenhet åstadkommas.bör Det gäller tillatt en
rimlig kostnad finna lämplig avvägning mellan å sidan behoveten ena av
närhet till och specialisering biblioteksresursema och å andra sidanav
kraven på bredd och tillgång till kvalificerade biblioteksresurser.
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utbildningutlokaliseringochutbildningar avplaneringenVid nyaav
ochuppmärksammasbiblioteksservicegodbehovetalltidmåste av

tillgodoses.

nationelltochlokaltfinansieringhögskolebibliotekensför -Formema -
vetenskap-lokaladenförbådeuppgifterbibliotekenstillhänsynmåste ta

litteraturförsörjnings-nationellai detochinformationsforsörjningenliga
nätet.

ochuppgifterbibliotekensförändraranvändarmönsterochteknikNy nya
kompetens, stra-nivåerallapå nyahögskolan krävs nyInomfunktion.

ochpedagogiska veten-denutvecklaforarbetsformeroch atttegier nya
informationsförsörjningen.skapliga

vårdochuppbyggnadfrånuppgifter avbreddadeHögskolebibliotekens
påkravställerinformationscentraler nyaserviceinriktadetillsamlingar
övrigahögskolansiintegrationförteknik och åtgärderinvesteringari ny

infonnationsnätverk.

och deraspedagogiskaintegration i den processenHögskolebibliotekens
hållpå mångaförsvåras ännu avför studenternastudiecentraroll som
lokal-Bibliotekenslokaldispositioner.högskolebibliotekensibrister

planeringen.nationellaochlokalaprioritet i denhögremåstefrågor ges
uppgifterpedagogiskahögskolanstillockså bättremåsteDe anpassas

arbetsplatserkrävsstudenternaläsplatser Föränbehövsdet mermer
diskuteraochbearbetavälja,söka,miljö, kandärkreativoch manen

infonnation.

rollbiblioteketsfrämja somimedverkamåsteaktörer attallaHögskolans
också övermötesplatskreativintellektuell miljö,ochkulturell ensocial,

kursplanerna.ämnesgränser utanföroch de snäva
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1 Att utbilda för kunskaps-
samhället

Det föränderligasnabbt samhället och de breddade internationella per-
spektiven ställer krav på dagens högrestora utbildning. Som alltid
utbildar vi för okänd framtid, vi den förändras allten vet attmen
snabbare.

Kunskapssamhällef de många modeordenett får ståhärav ettsom- -
begrepp för framtida samhälle, där kunskapett måsteständigt erövrasny
och där kvalificerad kunskap måste utvecklas i forskning och yrkesliv.
Det högskolansär uppgift dagens studenteratt för samhälle.rusta detta

Till kunskapssamhället hör den växande informationsfloden. Att leta,
välja och bearbeta och detta pågöra kritiskt hörsovra, medvetet sättett

till färdigheterde vi redan idag kan hög-centrala Att dagensse som
skoleutbildning bör lägga vidstörre tyngd inlärning och för-metoderav
hållningssätt vid faktainlärning,än framför allt börstudentensnarare att
lära sig livslångt lärande med de redskapett och färdigheter hög-som en
skoleutbildning kan ocksåär allmänt V1 brukaraccepteradege, synsätt.
också studenter bör utnyttja sin studietidatt för sinabreddaanse att vyer,

bilda sig den iblandutöveratt smala yrkesutbildningen. Kvalitet i
utbildningen hänför vi ofta till sådana begrepp brukaroch studenten
oftast instämma. Svårigheten tycks omsätta dessa principer i denattvara
praktiska utbildningen.

Vi svensk högskoleutbildning skulleattmenar behöva viktlägga större
vid de inslag i utbildningen studentengör aktiv, intresseradsom egenav
inlärning och intellektuella erfarenheten En studiemiljökreativegna mer
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under-lärarleddasjälvautöver denmåste studenterna,skapas, där
Vipå effektivtstudietid sätt.visningen attsinutnyttjar ett menarmera

utbildningenforandrasidan stödresurservidhögskolebiblioteken av --
vill visådan kreativ miljö. I dennaerbjudaerbjuder rapporteller kan en

användas.och kanfinns depeka på möjligheterde somresursersom

bibliotekenfori olika sammanhangVi atti denna rapportargumenterar
grundutbild-påframför allthögskolans arbete,bättre bör integreras i

denhållpå många möttutredningsarbetetningens underVi harområde.
alla studenterskulle kunna skeuppfattningen bästdetta attgenomatt

bibliotekgenomgå i hurobligatoriskt, ñck kursertidigt i sin utbildning,
effektivtfordras for kunna studerabaskunskapanvänds. Det är attsomen

faktiskt kanbibliotekallt vad moderntoch bli i stånd del ettatt ta av
bibliotekarierockså framförtsbibliotekshåll harerbjuda Från att som

fåutbildning bordeinformation ochmedspecialiserat arbetar enmer
lärarrollen.kunnabättre utövapedagogisk forutbildning att

informationshanteringAtt utbilda i

användarutbildning, riktadomfattanderelativtBiblioteken har idag en
inforrna-kvalificeradeforgrundutbildningar ochbåde vissamot mer

biblioteks-obligatoriskationsbehov. Det vanligt moment typär att av
linjerna. Vidtekniskai olikaläkarutbildning och deingårikunskap tex

linjervid universitet där dessainstitutet ochKarolinskaChalmers, KTH,
vuxit fram.utbildningsavdelningarinom regelrättaingår, har biblioteken

påutvecklat sin kompetensframgångsriktmycketNågra harbibliotek
tjänstersäljer sinaorganisationhar byggtområde ochdetta somenupp

både elementärbibliotekhögskolan. Dessautanför denäven geregna
utbildning ialltframför avanceradbibliotekshantering ochutbildning i

forskare. Inom andraochforskarstuderandeinformationssökning för
inomförekommer dessahögskolorochlinjeutbildningar arrangemang
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vanligt nästanär varjesporadiskt, att bib-grundutbildningen menmer
bibliotekshantering. Lärare iblandierbjuder frivilliga kurserliotek tar

i utbildningeninslagvissamedsamband ochbiblioteket ikontakt med
helt enkeltlärareinstruktionsinslag. Andra sigmedber kortare tarom
relevant.bedömsdet Detsin till biblioteketstudenter när storagrupp

introduktionen i biblioteks-flertalet överlämnalärare förefaller dock
hand.påklara Här förlorashantering till enskilde studentenden att egen

mycken tid i studiernaoch effektivitet

användarutbildningDen grundläggande allprincipen för nästan är denatt
elleri första hand riktas enskilde studentenden avancerademot mer

för bedrivaanvändaren för de redskap behövs utbildningattatt ge som
forskning. frågaoch På grundutbildningsnivå det vilketär att vetaom

material biblioteket och beställer. Kurserhar hittaroch hur på liteman
högre nivå i utbildningen skall skrivaoftast in studentensätts när uppsats.
På de tekniska linjerna kommer inför examensarbetetdetta och för
utbildningar inom Fördjupningsnivå, påandra områden på den k 60-s
poängsnivån. utnyttjaDet handlar då ibland avanceradeattom mer
media, ibland På forskarnivåelementär orientering. det sigrörom mer

utbildning i litteratursökning, träning iavancerad databassökningom
Ävenringaoch in det intresseområde aktuellt.är dessaatt som om

utbildningsinslag i görligaste mån försöker sin uppläggning tillanpassa
användargruppemas speciella behov infallsvinkeln oftast biblioteka-är
riens informatikems.eller Syftet kursdeltagarna de instru-är rättaatt ge

för deras individuella syften.menten

Utan förringa vikten den utbildning biblioteket den haratt av ger en-
given och uppskattad funktion, åtminstone på de högre utbildnings-
nivåema har den begränsad effekt på ordinarieden grundutbild-en mer-
ningens uppläggning påoch lärarnas intresse integrera biblioteket iatt
utbildningsprocessen.
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deförtillkanslagdetta nyttastorbibliotekshanteringi varaKurser av
utbildning,framtidasinikunskapernaanvändavill menstudenter som

referensramar.pedagogiskaoch lärarnasutbildningenspåverkar intede
vardag-detdelsjälvklartillinformationshanteringen avinteDe gör en

studenterochläraremellansamspelistudiearbetetliga

generelltpåutbildningsansvariga etthögskolansdärför merV1 attmenar
skul-biblioteksresursemaochhur litteratur-uppmärksammamåsteplan

kvalitet.höja dessochutbildningenfor utvecklaanvändas attkunna

institu-linjenämnderna,biblioteken,samarbete mellanEtt närmare-
utvecklas.måsteframför allt lärarnaochtionerna

bibliotek kanhurkunskapmåste ut-bättrelärareHögskolans om0
stöderbjudakanbibliotekende redskapoch somnyttjas somnyaom

studiearbete.studenternasi
måstegrundnivåpåbibliotekshanteringorientering iStudenternas°

uppläggningpedagogiskatill och linjernaskursernasbättre anpassas
denisjälva integrerarlärarnadelar inslag van-tilloch stora vara som

personal.bibliotekensmedhelst samarbeteiutbildningen,liga

informationshantering börochutbildning i litteratur-avanceradMer
ävenmedarbetare,professionellabibliotekens menskötasgivetvis av

påhandledareochläraremedi samarbetegöras närmarebörinslagdessa
kurserna.aktuellade

ingå kurser,skalllärareföri personalutbildningendärförföreslår attVi
inomlokala förutsättningarnaprojekt deavpassade efterseminarier, --

område.detta

deltagandeoch ökatintegrationskulle ettsådan bättrebibliotekenFör en
personal-behovvisstutbildning också innebära ett egenavhögskolansi

Bibliotekenläratpersonalen. tari medsamverkangärnautbildning -
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initiativ tillgärna sådana seminarier och medverkar vid uppläggning av
lämplig informationutbildning. På central nivå inom högskolan bör
Grundutbildningsrådet stödja projekt stimulerar till former ochsom nya
modeller för samarbete mellan lärare och bibliotek.

Det mycket viktigtär inte bara nytillkommandeatt erfarnaävenutan mer
lärare och handledare får aktuell bild vad ochmodernt välut-en ettav

bibliotek faktiskt kan erbjuda. Idagrustat förmedlas till studenterna
alltför mycket personliga bibliotekserfarenheter, kan påbaserasav som
förhållanden och metoder, är väsentligt förändrade. Läraresom numera

inte behärskar informationshanteringmodern i sitt harsom väsent-ämne
liga brister i sin pedagogiska meriteiing.

Ett bättre utnyttjande biblioteksresursema, vi, högskolansav menar ger
utbildning ökad kvalitet. Det kan bredda lärarnas undervisningensochen
pedagogiska redskap, utbildningengöra varierad stimulerande.ochmer
Det kan bidra till självständighetstörre och bredare orientering för
studenten. Det också vilket det viktigasteär färdigutbildadedenger - -
studenten kunskap och färdighet, egentligen ingåbordeen ettsom som

högskolelagens centrala mål för all högskoleutbildning den skallav att
främja förmågan allsidigt hantera och kritisktatt vetenskapligutnyttja
information.
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Högskolebiblioteket2 som

pedagogisk resurs

biblioteksbehovoch2.1 Litteratur-

utbildningeni

hundratalutbildning inombedrivs i daghögskolanInom ettden svenska
Utbildningen spännerfristående kurserutbildningslinjer fleraoch tusen

områden. Ut-och fardighetsinriktadeyrkes-allmänt teoretiska,över
varierarutbildningarinom likartadeundervisningenformningen av

ständigt.förnyasuppläggning innehållochochmellan högskolorna
distansutbildninghögskoleortema,reguljäraUtbildningar på de somges

följerutbildningennivåerna iDe olikaundervisning.eller utlokaliserad
skiftar.studiemiljöerUtbildningstraditioner ocholika mönster.

tillorganisationhögskolanskall attPå områdendessa varierande sesom
biblioteks-ochlitteratur-behovstudenternasforskarnas, ochlärarnas av

särskiltstödfunktionhögskoleförordningen dennaärfungerar.service I
angiven

En hög-högskoleenhetenvid allaskall finnaslill gång bibliotektill
sörja forpåbibliotek eller sättinrättaskoleenhet skall annatett

områdeninom deHögskolebiblioteket skallbiblioteksservice. som
forhögskoleenhetenvidforskningochutbildningtillanknyter svara

med landetsochi samverkanhögskoleenhetenbiblioteksservice inom
§.16 kap 1biblioteksservice HFi övrigtbiblioteksväsen ge
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lärarnasdelviktigInformationshantering avsom en

professionella kunskap

tillgången till litteraturforskare ärFör många högskolans lärare ochav
Påreflekterar över. lärarenssjälvklarhet, inte ochnärmareen som man

handbiblioteketanvändaforskarens dagligttjänsterum ñnns det med
stårskaffat. Där ocksåböcker, tidskrifter självoch kopior vanligtvisman

eller databasendatorn med möjlighet utnyttja lokala Behöverexternaatt
institutionsbibliotekfinns i regelkolleger fråga och ellerettattman mer,

liknande i huset. utnyttjar högskolansRäcker inte detta, centralaman
bibliotek. tillgängligaAtt ochdessa skall finnas självattresurser man
aktivt kan högskolemiljön.utnyttja Attdem förutsätts ingå i välvara
orienterad i sitt hanteraoch självständigt kunna olikaämne sättatt att
skaffa sig sin information professionellsjälvklar kunskapär ochen
kräver givna redskap för forskaren.erfame ochden läraren

Det är den kvalificerade lärarens yrkeskunnande skall studentensom
successivt lära sig åtminstone i väsentliga delar. Vad högskolans-
utbildning generellt syftar till kan därför sägas stegvis skola inattvara
studenterna i lärarens och utbildningsområdets professionella erfaren-
heter, färdigheter och förhållningssätt. Studenterna skall under utveck--
ling sin självständighet och sitt kritiska förhållningssätt-växa in iav den
kunskapstradition lärarna och skall lära sig utnyttjarepresenterarsom
deras redskap. Hit hör bli förtrogen och lära sigmedatt använda områdets
litteratur, terminologi och vetenskapliga och yrkesmässiga frågeställ-
ningar. Hit hör känna till förvägarna självständigtatt skaffa sig denatt
information behöver och kritiskt kunna bedöma den. Iatt deman mer
färdighetsinriktade utbildningarna gäller det dessutom kunna be-att
härska ämnets eller yrkesområdets instrument på ansvarigt sätt. Förett
både läraren och studenten därförär informations-goda och litteratur-

och förmågan hantera dem deresurser att grundläggande förut-en av
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vetenskapliga arbetet.ochintellektuelladetforsättningarna

behovStudenternas

förmåldessautbildningar ärhögskolansmångainybörjarnaFör av
fakta-medoftalikställsStudiertydliga.särskiltinteutbildningen

kunskapskontrollantiblanduppfattasLäraren eninhämtande. sommer
fastakompendierochKurslitteratur gervägledare.ochhandledareän en

kunskaps-medinlärningssituation tätahårtofta styrdfor enramar
litteraturpåtillgångenintenybörjaren heller annanärFörkontroller.

enkäter,radEnden.hanterareller somfinnersig hursjälvklar, manvare
till studenter,riktadeåren,genomfört dehögskolebibliotek senasteolika

behövasigstudenternavadsamstämmig bild anserrelativt somavenger
biblioteken.av

därplatstill det ärmångaför attbibliotek inskränks enmedKontakten
iplatssådannågonfinnsdetmedhavda kursböckersinaläser omman -

mångahargymnasieskolanFrånhögskolebiblioteken.överfullaoftade
platsenda lugnadenbiblioteket är mansighögskolan medinybörjare att
beteendepåtagligt dettaär attsina läxor. Detläsaförfinna attkan

fördjupnings-påFörsthögskolestudiemapåförts över80-taletunder
blirexamensarbete,ellersöka sin litteratur för uppsatsfårdånivå, man

påfåganskadockDet ärutnyttjat bredarebiblioteket resurs.som en
själv-sigutbildning lär attsingrundutbildningsnivå merundersom

traditionelladebibliotek utöveroch utnyttjalitteratursökaständigt
lånefunktionema.ochreferens-

ärHögskolanundantag.sina ennaturligtvisbild hargenerellaDenna
utbild-olikahar deforskningenorganisation. Liksomheterogenmycket

kompendierområden ärvissaInomsina traditioner.ningsornrådena egna
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iden enda litteraturstort sett får kontakt med, incm andra skerman
undervisningen på Fördjupningsnivå under forskringsliknandenästan
former. Vissa utbildningar idagprövar problemorienterade studier redan
i studiernas början och försöker därigenom införa undersökandeett
arbetssätt. De konstnärliga utbildningarna naturligt färdighets-varvar
träning med teoretiska och kunskapsinriktademer För mångamoment.
högskoleutbildningar gäller dock undervisningatt och examination i
huvudsak utformas elementär genomgång och relovisningsom av
traditionell kurslitteratur eller är uppbyggd kring laborationsövningar.
Nästan all utbildning är uppdelad i kortare kursperioden delämne för
delämne. Självständiga arbeten, ochuppsatser liggerexamensarbeten,

där de finns i slutet fleråriga utbildningar ochav ämnen.- -

Behovsnivåerna

För studenter på nybörjamivå dvs under de första terminema därförär- -
biblioteksbehoven ofta elementära få arbetsplatsatt studiestimu-ien en
letande miljö för läsa sin kurslitteraturatt och låna kursböckeratt som

inte själv skaffat sig. Bibliotekenman erbjuder studierniljö, deen som
flesta uppfattar positiv och de möjlighetsom för strdentemager att
organisera sina studier i socialt och intellektuelltett sammanhang, t ex
med hjälp grupparbetsrum och cafeterior,av där Ikan diskutera.man
dagens högskola översvämmas högskolebiblioteken folk-odt även-biblioteken studerarkursläsande studenter. Mångaav klockanmellan-
åtta och fem och ställer krav på ordnade studiemöjligheter kontakteroch
med sina studiekarnrater. Andra med påreglera schemagrupper -
dagarna söker sig till biblioteken på kvällarna för få arbetsro.- att

Studenternas biblioteksbehov inte här.stannar Grupparbeten, uppsats-
arbeten och examensarbeten driver studenterna i sinalängre framatt
studier söka sin litteratur och sina källor på hand. Fria litteratur-egen
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därspecialområden,tillsigsökaanledning attstudenternakurser ger
Databassök-biblioteksnätet.nationelladetviahämtaslitteraturen måste

iinslagnaturligaoftadärvidblirbaserochningar i lokala externa
organi-infomiationssökandetsin iträngabörjarStudentenstudiearbetet.

bearbetakunnaockså behov attñnns ett avDetstruktur.sation och nu
ochutkastgöraordbehandlare,i attkopiera,materialet processaatt

utskrifter etc.

forskarutbild-forförberedaskall ävenutbildningengrundläggandeDen
behovetavancerade avdet mestmöterdoktorandenHosning. man

informations-ochlitteratur-medförtrogenhetbibliotek. Nu krävs storen
erfarenhetensjälvständigadengrundläggsavhandlingsarbetetIsystem.

kom-doktorandendeoch mönsterkunskapsområdehantera ämnetsatt
framtiden.förkunskapssökandesittförtillämpaattmer

påbehovstudentensöversiktenkel övermatrisNedanstående enger
utbildningsnivåerolika

ForskarutbildningFördjupningsnivåNybörjarnivåBiblioteksfunktiøner

SpeciallitteraturKurslitteratur -KurslitteraturLlneraturbehov -- TvärvetenskapligBreddningslineraturBreddningslitteratur --- litteraturSpeciallitteraturlörLitteratur -- motsvför uppsatsgrupparbete
medFörtrogenhetanvändaTränin itill in- att en- -IntroduktionBiblioteksservice -v ochin-litteratur-iblioteksresurserhetensformationshantering formationssystemFjärriâneservieesamlingari -egna FjäniâneserviceReferensserviceReferensservice --- DatabassökningDatabassökningUtskriñsservice --- Referensservice-

ForskarplatserStudieplatser oLåsplatserArbetsplatsbehov -- DatorstödGrupparbetsrum -Grupparbetsmm -- Bearbetningsytoro
fastmed0-24inst-biblKursbibl8-22painst-bibl -pa8-20Tillgänglighet -- instarbetsplatscentralbibliotekkursbibliotek central-platsochcentralbibliotek bibliotek
infra-ochmiljöhögskolansdel iviktignivåerpåallaBiblioteketär enSocialabehov studiernafrämjarkontakterochsamhörigheten somtillbidrar gerstruktur.
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mångaskall alltsåorganiserat fylladetHögskolebiblioteket- hur ärnu -
skall de redskapdetVi och detolika behov för studenterna. att gemenar

hänsyn tillkunnaförutsätter, olikautbildningarnamaterial be-tasom
erbjuda kvalitativochmodellerpedagogiska studie-hovsnivåer och en

studenternaskalldetviktigaremiljö. Och kanske träningännu ge en--
hanteraoch information.sökasjälvständigt kunnaför framtiden att

högskolebiblioteken i förhållandefrågan fungerar svenskaNu hur deär
högskolansbiblioteksservice fårtill behov Vilken studenterdessa Hur

bibliotekenanvändaanvänder de och hur borde de

2.2 Studenternas bibliotek

Läsplatser för alla

En internationellt väl orienterad biblioteksman, Peter Durey, chef för
universitetsbiblioteket vid påAucklands universitet New Zealand, ge-
nomförde 1979 värdering högskolebiblioteken i Sverige tryckt ien av
Libri 198 1311. Omdömena på framförstandarden allt universitets-om
biblioteken på vissa punkter kritiska universitetsbiblioteken ivar var
första hand forskningsbibliotek, samlingar-nasdär uppbyggnad istod

De ägnade ganska förströdd uppmärksamhet åtcentrum. studenternasen
behov; med få undantag bibliotekslokalema otidsenliga och otill-var
räckliga för den breda service biblioteken borde Ny teknik kom sällange.
till användning. ljusetI den nyligen införda högskolereformen ställdeav
Durey också frågan hur de högskolorna skulle kunna erbjudanya en
tillräcklig litteraturservice.
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preliminärRevisitedLibrariesUniversitySwedishI rapporten ny
rundresaerfarenhetersinaDureyredovisar enav1991,version stencili

för-tillståndetDurey attkonstaterarpunkterradPå1990.hösten en
förochidagfinnshögskoleoneroch nyauniversitets-mångaPåbättrats.

har kom-studentbibliotekkursbiblioteklokaler,anpassadeanvändarna
underärbibliotekssystemdatoriseradelokalaställen,någrapåtillmit

tydligaremycketidagharhögskolebibliotekenochuppbyggnad enbred
uppdragsgivare.lokalasinanärmareoch arbetaranvändarorientering

CarolinaUppsalaibiblioteksbyggnademaäldredeundantagMed av
behov.sinatillvälrelativt anpassatsbibliotekenharUB 1Lundoch

färrepåtagligthögskolebibliotek harsvenskahanSamtidigt attnoterar
istorlekmotsvarandemedbibliotekförgällervadänstudieplatser som

Durey.Östasien långtSåAustralien.ochEngland,Nordamerika,

universitetsbibliotekflerahar Durey noterat1980-taletUnder som --
Stockholm ärochGöteborgihuvudbibliotekenDelokaler.fått nyanya

ochinommålsättning ett sammasin attspektakulära meddekanske mest
studenter-kommitdettahand haralla förstabehov. Itillgodosebibliotek

Fördelarnaskrymsle.minstatillbibliotekfyller dessatillgodo, somna
primäranvändare.sinanäraplaceratsbibliotek deärdessa attmed

iochhumanisthusettilldirektGöteborgi angränsarHuvudbiblioteket
studieplatser1.000sina övermedbiblioteketdetärStockholm nya

30.000sina närameduniversitet,Frescati. StockholmsFöriintegrerat
platsbristendärsamlingsplats,centralbiblioteket blivitharstudenter, en

inneharättstudenterna attnyligen forbehållit deoch egnaär manstor
studieplats.

läggavaltställeti attharuniversitetsbibliotekandra mannågraVid
i direktbiblioteksådantUmeå harstudieplatser ettseparat.studenternas

utlokalise-ñmisLundochUppsalaihuvudbiblioteket ochtillanslutning
fåtthållpå flerahar nyahögskolornastudentbibliotek. Derade nya
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lokaler avsedda främst för grundutbildningens och studenternas behov.

En viss förbättring har alltså skett detnär gäller de elementäramest
biblioteksbehoven förse studenternaatt med rimlig studiemiljö. Deen
problem som kvarstår för flera universitet och högskolor måste lösas
under de åren.närmaste Samtidigt detär uppenbart behovetatt av
läsplatser ökat starkt under 80-talets slut ioch takt inte svaraten motsom
utbyggnaden. Högskolebiblioteken fylls tidigt varje oftadag, med kö-
bildning innan öppnar på folkbiblioteken på högskole-man morgonen,

har studenter mycketorterna och i Stock-stor användaresom grupp av
holm har universitetsbiblioteket fått lov sina läsplatser föratt reservera
inskrivna vid det universitetet. De tillämpats för läs-egna normer som
platsplanering inte behoven och ligger,mot Dureysvarar som ovan
påpekat, klart under internationell nivå. Detta gör bland deannat att
kvalificerade biblioteksresursema svåraär utnyttja for dematt som
behöver dem bäst

Bibliotekens tillgänglighet

flestaDe huvudbiblioteken inom högskolan har idag normalunderöppet
arbetstid och in på kvällen. Under veckodagarna 19-20klstänger man
och vid några bibliotek kl 22. Lördagar stänger bit in påman en
eftermiddagen och endast några bibliotek tillämpar Söndagsöppet.

finnsDet ofta önskemål från studenterna biblioteken haatt skall störreen
tillgänglighet. Enligt internationella förebilder iblandönskar attman
biblioteken skall stå öppna dygnet eller i alla fallrunt till midnatt. För
vissa studentgmpper är dagen fylld obligatoriska Kvällstidövningar.av

i såär fall enda tiden då material kan läsas in och förberedas.uppgifter
Kostnadema för hålla foröppet mindreatt dockbehov skapargruppers
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förgjordaLokaldispositionema oftast inte attärproblem för biblioteken.
skall kunnaenkeltläsesalar, för debibliotek, attavgränsa delar t exav

nedskär-harminimum personal. Tyvärrmedanvändas eller ett avutan
åren.fleravid bibliotek deningar i måst göras senasteöppettider

gradhögreöppettider ñnns i ännudessutombegränsadeProblemet med
dessaFlertaletinominstitutionsbiblioteken högskolan.vid småde av

handbibliotekfungerarochpersonalsaknar utbildad gemensammasom
studielokalerutnyttjas mindredockDeutlåning. avsomutan extern

institutionensfor andraibland stängda änstudenterna och är t mo
Å del nästanbland bibliotekdet dessafinnsanställda. sidanandra somen

regelsysteminstitutionens studenter. Dessanåsdygnet kanrunt av
institution.respektivebestäms av

Kurslitteratur

utgifts-drygmycketutbildningarallaKurslitteraturen iär sagtsnart en
på denframför allti höjden,rakatharPrisernaför studenternapost

inomlärareför högskolansMöjligheterna attlitteraturen.utländska
minskatläroboksförfattande harförfåför sina tjänster utrymmeramen

högskolanläromedel förpåsmå upplagomaoftaför förlagen deoch har
högskolan produ-inomDen internaproduktion olönsam.gjort sådanen

läro-datorproduceradei enkeltde dagochkompendietlorancerade
bearbetadetill dekomplementvisstblivitmedelshäftena har ett mer

betydande ojäm-iråder dagstudenternaFörförlagsproduktionema. en
kurslitteratur.förfråga kostnadernailikhet mellan ämnena om

Även blivit störrekurslitteraturkostnademaharbiblioteken ettfor pro-
dyrutländsk ochandelutbildningar medförframför alltblem, stor

högskolebibliotekettidigare gälltDenspeciallitteratur. attomnorm som
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kursbok tiondemeduppsättningartillgängligt per varhålla enskall
Pågenerellt. Vissa utbild-tillämpaslängreintekanpå kursernastudent

exemplar. Detta tvingarfall hai bästa ettmedicin, kaniningar, mant ex
skaparkurslitteratur, kon-sinhuvuddelen storköpastudenterna avatt

och bibliotekenslåneexemplar görochläse-bibliotekenskurrens om
komplicerad verksamhet. Vidoftatillkurslitteraturenhantering enav

institutionsbiblioteksstruktur kan studen-utbreddhögskolor med meren
samlingar kursböcker.bibliotekspårepliera dessamåni viss avten

för dessafrekvent ändamål,ocksåutnyttjaspåFolkbiblioteken orten
också fyller dessa bibliotek.studenternanaturligt, eftersomvilket fulltär

pedagogiskaBiblioteken i den processen

erbjuder bibliotekenläsplatserbehovenUtöver de elementära enavmer
mån lärare ochiden studenterutbildningenmångsidig istödresurs som -

framförmärks detnybörjarnivå allti dePåvill utnyttja möjligheter.dessa
Överallt i biblioteken där det gårgrupparbeten skallstudenterna göra. -

egentligendet skallläsesalar därdras bord och stolar I varasamman.-
mumlar småoch i åtkomligamellan hyllorna allatyst utrymmen grupper

och högskolornasbibliotekens kaféerstudenter kring sina uppgifter. Iav
biblioteken har ofta skiltpågår detta arbete ohämmat. I de manmer nyare

ochi biblioteken studieutrymmen de därmellan läs- och utrymmentysta
kan utföras Ofta dock dearbete kollektivt. saknas även nyastemera -

sittbiblioteken bearbeta material, kopiera,lokaler där studenterna kan-
fyllerklippa utskrifter Sådana inte baragöra utrymmensamman, m m.

behov för biblioteketDe medför också kanstudenterna. användasett att
på och aktivt i utbildningen.sättett annat mer

dockBiblioteken oftast underutnyttjade i den svenska hög-är resurser
skoleutbildningen. Här finns rikhaltigt material, referenslitteratur,ett
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kanövningsmaterial,tidskrifter, dagspresstryck, manoffentligt gersom
ochlokalasöka ikanMan externaskrivaavgift och iblandkopiera ut.mot

biblio-andraartiklar frånbeställalitteratur ochlåna hemochdatabaser
tek.

studenternasdelintegreradochcentraloch börkanBiblioteket avvara en
inlärningsmiljö.ochstudie-

speglar igrundutbildningenianvänds och utnyttjasbibliotekenHur
ilinjenämndernas,formelltutbildningsansvarigas,dehandförsta men

utbildningen.målsättning medochuppläggninglärarnas,praktiken
tillanpassadeskallutbildningen,stödresurser tillBiblioteken, varasom

behov.dessa

bibliotekenföreställningenhögskoledebatten harsvenska somI den om
undan-ganskaspelatutbildningenkvalitet ifor bättre enenresurser

och lärarnasundervisningenkring schemalagdaFrågor denroll.skymd
fastamedvid enheterbibliotekenistått Deharaktivitet centrum. stora

forsk-på uppgiftenhar första fokuserathandforskningsresurser som
informations-speciellaservice forskarnastillningsbibliotek att merge-

harhögskoleutbildningamahögskolorna och deVid debehov. nyanya
tilldragit sig något störrepedagogiska funktionerbibliotekets upp-en

märksamhet.

utbildningenuppgifteri de högredock bibliotekensharInternationellt en
reaktion1930-talet framunderI USAbetydelse. redanväxte enstörre

pedagogiskaundervisningscentreradeinstruktions- ochslutnadetmot
library-college-rörelsen.kuniversiteten inom denvid ssystemet

ochfriaremedundervisningenkompletteraskulle ett merBiblioteken
Undergraduate Ex-TheCollegeinlärning.för I sin boksättaktivt

konkretarörelsesdennaBoyer1987 L.America Ernestinperience ger
målsättning
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wievedThe College library be the under-vitalmust partas a
graduate experience...The library stay should consideredbe im-as

teaching classroom teachers... should beStudentsportant to as are
and bebibliographic instruction spend leastgiven encouraged atto

the librarymuch time in using its wide ofas resources asrange- -
they spend class.in

Pedagogiskt fråga passiv aktivtdet inlärning medersättaatt ettvar om en
vetenskapligt skapa självständighetoch arbeta, hossätt störreatt attmer

redskap för fortsattstudenterna och dem inlärning.att ge egen

Exemplet Linköping

Sverige de åren på sina tankegångarI har under håll liknandesenaste
införlivats i diskussionen utbildningens inomkvalitet. minstInteom
vårdområdet förebilder frånhar med USA pågåendeoch den därman -

vid universiteten konkretiseratdebatten idéerna förmetoder enom-
aktivare biblioteketinlärning och integrerat iett resurscentrumom som
utbildningen.

kanske intressanta exemplet påDet sådan biblioteksintegrationmest en
utbildningeni det biblioteket vid hälsouniversitetet Linköping.iger nya

Biblioteket del Linköpings universitetsbibliotek.utgör Här har deen av
ansvariga för utbildningarna i samverkan med företrädarna bibliote-för
ket medvetet byggt för integreradede vårdutbildningamaettupp av-

bibliotek, också skall fungera inlärningslabora-slagspassat ettsom som
torium för blivande läkare vårdpersonal.och annan

I den problembaserade inlärningsmodell utbild-idär tillämpassom
ningen ingår utnyttja bibliotekets för i under-lösaatt problemattresurser
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förläggs till biblioteket med deltagandevisningen. Utbildningsinslag av
examineras debibliotekspersonal ochbåde studenternalärare näroch ges

informa-biblioteket och desskan användauppgifter dekräver attsom
förinnebär det det har byggtstionsresurser. biblioteketFör attatt upp

behov, bedrivs iverksamheten närakunna tillgodose studenternas att
bibliotekspersonalen på aktivtoch sättsamarbete med lärarna att ett

sin studietidStudenterna får underpedagogiska arbetet.medverkar i det
fler skaifarläser böcker och huröverblick,betydligt större vet manen

sig information.

Sverige såi unikt i avseendet detLinköping det ärExemplet från är att
sitt väsentligaUtmärkande också hardetkonsekvent genomfört. är att

högskolebibliotek,pedagogisk modell. Vid andramotiv i medvetenen
försök ifinns begränsadeinte minst högskoleortemas,de sammanyare

biblioteken.frånriktning, oftast initierade I rapporter,ett par som
exempel på bibliotekspersonal ochtillställts hurarbetsgruppen, ges

iintegration Vid högskolani vissalärare ämnen.prövat närmareen
redovisat försök frånoch Jan UnengeJönköping Maria Agdellhar

Biblioteket maternatikundervis-imatematikutbildningen i rapporten
vårdhög-56, 1983, vidJönköping, Rapport ochningen Högskolan i nr

Örebro och Strand dokumenteratskolan i Birgitta Hansson Lenahar ett
biblioteksintegration i sjuksköterskeutbildningen iprojekt med rap-en

på vattnet... Vårdhögskolan iSom ringarhar fått titelnport som
Örebro, 1990.

rollLärarnas

högskolansinitiativ insiktenerfarenhet från dessaEn är attgemensam
måste högskolebibliotekens verk-Iärarpersonal högre grad ii engageras

utbildningar;utvecklingsmöjligheter inslag vissaoch De isamhet som
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biblioteksanvändning och anord-introduktion istudenterna somenger
på deeffektersmå studerandesrelativtbibliotek, harmånganas av

pedagogiskmedveteningår strukturiså de intelängestudiemönster en
angår lärarna.ochutbildningeni

kunskapbredare vadsaknarläraremångaockså såDet är att en om
förväntar sigarbetet, intepedagogiskaerbjuda i detbiblioteket kan man

Ävenförebilderfå godafinnsoch detbiblioteket kan ställaalltid att upp
oftasaknar kunskapforskningserfarenhetlånglärare mederfarna om

informationshanteringen.modernai denförändringarna

högskolorna,vid de harframför alltlärare,Andra nyaregrupper av
utnyttjas forskningsmässigt.bibliotekhurbegränsade erfarenheter av

bjuderinte alltidsjälva tillSlutligen så bibliotekenkan det attattvara
sådantför uppfattasför samarbetepå eller harställa tasomupp resurser

Även biblioteken måstebiblioteksarbetet hatid från obligatoriskadet
biblioteketsförmedlapedagogiskt utbildad personal, kan resurseren som

villkoroch samarbeta på lika med lärarna.

utbildningbristande integrationen högskolans och biblio-Den mellan de
teksresurser, faktiskt ñnns tillgå, har föranlett del bibliotekatt attensom

Örebroiinitiera kurser för lärarpersonalen. Högskolan tger ex en
fristående kurs 2 i personalutbildningenpoäng del inompoängsatt som

enheten. Vid universitetet oftaandra och högskolor avanceradger man
informationsutbildning för i förstaavgränsade handmer grupper som
inriktas på den individuella färdigheten utnyttja informations-att ny
teknik. Som vi tidigare framhållit måste strukturerad utbildningen mer

direkt sikte på lärarpersonalen kunskap och erfarenhettar attsom ge av
bygga in bibliotekets i ordinarieden utbildningen utvecklasatt resurser

i högskoleläramas lokala personalutbildningsprogram.
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rollStudenternas

utbildning. Detpassivabetraktas ibland ärStudenterna mottagare avsom
Studenter-inom högskolan.ofta sig maktlöskännerockså somgruppen

komplicerade ochbiblioteksfrågoruppfattar oftaföreträdare somnas
institutioneropåverkbaraframför allt de nästanbiblioteken stora som- -

utbildningen.samband med dendirektutan egna

aktivt och derasbiblioteken med studenternaviktigt samarbetarDet är att
viktigaste användargruppen.och dem kanskedenföreträdare ser som

traditionellagår debiblioteken utövermåsteHär ta ett somansvar
vardagliga studie-i sittDe harbiblioteksfrågoma. behov studentensom

gällastolarna Det kanfalla mellantenderararbete tatt exannars
sittmedsvårigheter hinnaproblem med kurslitteratur,praktiska att

fjärrlån material förbearbetauppsatsarbete dröjer, mednär uppsatser,att
problem ofta innebärsinafå utskrivna,med attuppsatseratt som

Biblioteketförlängs detonödigt avslutas.eller inte möter,studierna om
självt kandet antingenpå sina studenter, behovlång radvill lyssna somen

information eller det kanhandledning ochförsöka möta genom som
måste det vill spelatill andra ansvariga. Biblioteketslussa över om en-

aktiv också föragrundutbildningen studenternai stödjaroll attgenom-
också viktigtDetönskemål vidare äroch talesman.deras attderas vara

svån användningenistudenterna lär ärbiblioteken sig vad avsomav
initieradeofta för den redanAlltför bibliotek uppbyggdabibliotek. är

nybörjamivåmaterial påInformation självinstruerandeochanvändaren.
användaren.detoch gör onödigt för densvårtoftasaknas ovane

sida informationshantering försin iå bör utbildningkrävaStudenterna
utnyttja dem dessutom bättresin Detkunna studietid. görbättreatt

på sinaställa krav lärare. Idag oftapå ochbiblioteket ärskickade att
biblioteksstöd så sporadiskt debehov kvalificerat attstudenternas av
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knappast det lönt formulera generella på for-behov. Förstattanser mer
skarutbildningsnivå finns personligt och stadigvarande utbyteett mera

bibliotekmellan och studenter
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och3 Ramar resurser

for deluppgift högskole-I kapitel allmän dendetta ram sommerges en
ocksåbiblioteken till grundutbildningen. Härförhållande sättshar i

nationellasitt sammanhang delar denhögskolebiblioteken in i som av
vetenskaplig informationsförsörjning i Sverige.organisationen för

högskolereformen 19773.1 Efter

högskolebibliotekBegreppet

1988 högskolebibliotekI högskoleförordningen infördes begreppet som
beteckning biblioteksorganisationhögskolansfor

påinrätta bibliotek eller sörjaEn högskoleenhet skall sättett annat
för Högskolebiblioteket skall inom de områdenbiblioteksservice.

utbildning forskning vid högskoleenhetenochanknyter tillsom
biblioteksservice inom högskoleenheten och i samverkanförsvara

biblioteksväsen i övrigt biblioteksservice HFmed landets ge
16 kap §.1

Högskolebiblioteket i högskola integrerad del hög-dagensär aven
finansieras utbildnings- forsknings-ochskolans verksamhet, den av

organisera sinhögskola väljer själv villanslagen och varje hur man
interna biblioteksservice.
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biblioteksorganisation FinnshögskolansutmärkerdådetñnnsVad som
sådandet en

högskolandenBiblioteken i nya

antalet högskolebibliotekharhögskolerefonnen,1977,Sedan genom
medelstora högskolorna harochmindredeutökats. Förutomkraftigt nya

högskoleorganisationen. Dessutom harin iförtsspecialhögskolorraden
högskoleutbildningen till-landstingskommunalakommunala ochden

biblioteksservice.sinstå förskallkommit. Varje högskola

bibliotekenvetenskapliga inom hög-Diskrepansen mellan de stora
behov, och de mindre hög-på forskarnaskoncentrationmed derasskolan,

huvudsak grundutbildningensinriktning på ibibliotek, medskolornas
dock densammaskallFunktionenlitteraturbehov, avsevärd.är attvara

de behöver.alla användare detge

medförde påhögskolerefomienDet också uppenbart synsättär ett nyttatt
vetenskapliga biblioteken.högskolebiblioteken, framför förallt de stora

självständiga institutionerFrån ha uppfattat sig relativt medatt som
finansiering direkt från breda samhälleligastatsmakterna och med upp-

dei universitetengifter för litteraturförsörjning, integrerades och gjordes
universitetspolitiken. Biblioteksanslagendirekt beroende den lokalaav

lades in i forsknings- och utbildningsanslagen och den lokala service-
markerades. Denna förändring inte pårollen berörde desättsamma nya

intehögskolornas bibliotek, service traditionellt riktat utanförsigvars
organisationen.den På högskoleortema gällde från 1977de attegna nya

organisera biblioteksservicebygga och högskolemässig för deupp en
utbildningarna. Senare har kompletterats krav pådetta med biblio-nya

för programforskning.teksresurser
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och heterogenvarieradmycketfinns därför idaghögskolanInom en
ibibliotekenindelaaspekterolikaMan kanbiblioteksstruktur. grupp-ur

med fastahögskoleenheteringår ide bibliotek,sådan utgörEn somer.
forskningsbibliotek.i och brukar benämnasforskningsresurser, som

uppgifter för litteratur-internasinaför dessa deUtmärkande är utöveratt
forskningenpå hartyngdpunktmedden enhetenförsörjning mot egna --

förser inteinformationsförsörjningen. Denationellai denviktig rollen
i övrigt medockså samhällethögskolebibliotekenandradebara utan
universitets-litteraturtjänster. Delitteratur ochvetenskaplig andra sex

förse sinauppgiftensärskildai sammanhang denhar dettabiblioteken att
folk-serviceuppgift inte minstsvensk litteratur,medregioner moten

motsvarande forskningsbiblio-vissaharanvändare. På sättbibliotekens
bibliotek,institutetsKarolinskaKTHB, Chalmers ochalltframförtek,

biblio-Huvuddelen dessadeuppgifter svenska företagen.viktiga mot av
forsk-Högskolansindustrin.går till svenskakopieleveranser denteks

för denroll basdominerandedärförningsbibliotek har helt somen
finns 95högskolan. Härutanförlitteraturförsörjningen både inom och ca

litteratursamlingar och dehögskolans organiserade storaprocent av
i många fall speciali-ochutbildadgäller kompetens idetnärresurserna

bibliotekspersonal.serad

bibliotek,högskolornasmindredekan sammanföraandraI mangruppen
grundut-högskolansdenhar serviceuppgifterhuvudsaki mot egnasom

bildning.

oftapå 1980-talet haruppbyggnadhögskolornasregionalaUnder de
fått betydelsehögskolordessa campusorganiseradevid storbiblioteken

delar kunnat byggastillstudiecentra. ocksåintegrerade De har uppsom
högskolereformen. Iförelitteraturresurser tidenbefintliga frånkring

begränsadelärarbibliotek medde ochfungerar student-huvudsak som



36

vetenskapliga litteratursarnlingar och måste fortfarande biblio-ses som
tek under uppbyggnad. I takt med högskoleforskningen vidbreddasatt
de högskolorna ändrar dessa bibliotek sin Biblioteks-även karaktär.nya

varierar starkt inom dennaäven ochmellan störreresurserna grupp
Örebromindre enheter. Medan högskolebiblioteken i Karlstad, och

Växjö till sin funktion kan betraktasnärmast forsknings-mindresom
minstabibliotek saknas biblioteksresurser helt vidnästan de och nyaste

enheterna.

UHÄ-omrddetTabell Statliga högskolebibliotek inom

UHÃzrapportSCB 198788;uppgifternaför demindrehögskolornahämtade 19909ur

Bestând Totalbudget anställdaFast
tusen milj kr

Univ bibl 85015 262 044lsamt
KTHB, Chalmers,
KIBIC och Luleå

Karlstad, Växjö 340 9 25
Orebrooch

De mindre högskolornas 600 20 40ca
bibliotek inkl Borås

kommunalaDe högskoleutbildningarnas bibliotek ytterligarebildar en
De har hittills i viss utsträckning replierat gymnasieskolanspågrupp.

biblioteksorganisation. Vårdhögskoloma har dock årenunder de senaste
i allt högre grad sina bibliotek till de fallanpassat vissauppgifterna. Inya
samarbetar vårdhögskolebiblioteken nära med sina systerbibliotek.statliga

Huvudmannaskapet på diskussionflera hållär under utredning haroch en
tillsatts för förslag till hur vårdhögskolornaatt organisatoriskage på det
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högskolans struktur.statligasig dennärmaskall kunnaplanet

bibliotek. Av40 dessatotaltfinnsvårdhögskolor30 ca gerVid landets
högskolestuderande, övrigatillserviceenbartbiblioteksenheter15ca

vid dethar enskildasnittIvårdgymnasiema.med manbibliotekdelar
volymer10.000-20.000 och hållerbokbestånd manbiblioteket ett ca
sina användare.förtidskriftersvenska150och40 utländskaca

högskolebibliotekenVad kostar

högskolebiblioteken högskolor-statligaför svenskaOmslutningen de
till 350198889 milj kr. Detbudgetåretuppgickhuvudbibliotek canas

omslutning, dvs inklusivetotalahögskolans3drygtutgör procent av
institutionsbibliotekenår. bör observerasanslag, detta Det attexterna -

biblioteksorganisationensamladelokalamån inte ingår i deni deden -
inte medräknade här.är

minskat.litteraturinköpen EnligtiUnder de åren har volymensenaste
UHÄ drifteniförklaring denedgången sin delvisahar att av nya

UHÄsse verksamhets-biblioteksdatasystemen kostnaderdrar nya
informationsflodenför ökar,berättelse 198889. Mot bakgrund ärattav

utvecklingen anmärkningsvärd.dock

priserdiagram i fasta högskole-I följande redovisas utvecklingen av
bibliotekens litteraturinköp 198485 198889.-



38

Diagram Iitteraturinköp1. Bibliotekens
UHÄs 198889verksamhetsberättelseförur

105 Bibliotekens litteraturinkäp fort-
100 minskabådei volymochsätteratt

andel centralbibliotekens95 som av
totalaomsättning. örattbeskri-F90

litteraturinkäpens utveckling iva85 fast pris har här denanvänts sär-ha wise,195435mo;,am80 skilda och högre omrâkningsfak-
75 tillämpasför vetenskapligtor som

litteratur.70
65
60

UHÄ8485 8586 8788 88%8687 Kalla

Biblioteken högskolansnoder isom
informationsförsörjning

Inget högskolebibliotek självförsörjande litteratur.är det gäller Denär
mindre måste repliera på förde större klara krav påde ställsatt som
litteratur- informationstjänster.och På måste i sindesätt större tursamma
utnyttja andra nationella eller internationella litteratur-resurser. De lokala
samlingarna alltid otillräckliga särskiltär forskningensdet gällernär
behov utländsk speciallitteratur.av

Den svenska forskningen står för 2 den internationellaprocent av pro-
duktionen vetenskaplig litteratur. Vi i Sverigeär helt beroende attav av
ha tillgång till in ioch kanaler det internationella vetenskapssamhällets
informationsnät, antingen detta kan ske datanätverken elleröver genom

organiserat flöde litteratur. Genom nätverk bibliotek kan viett ettav av
i Sverige både knyta ihop våra litteraturresurser ochsammantagna
därutöver repliera på det internationella biblioteksnätverket.
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högskolebiblioteken fungerar sålunda visDe svenska på ochsätt som en
informationsresurs för högskolan. Man påståsamlad kan dock inte detatt

finns någon samlad biblioteksorganisation for högskolan. Iden svenska
mån någonting i den riktningen förekommit, tillbaka tillden får gåman

tiden då universitetsbiblioteken biblio-före 1977, de Kungligaochsex
teket, tillsammans några specialbibliotek, förmed bildade denbasstora

organisationen forskningsbibliotek. fri-svenska Genom relativtdenav
stående bibliotek och direktställning dessa hade finansieringengenom
från möjligtstatsmakterna det centralt samordna denochatt styravar

forskningsbiblioteken.nationella policyn for

fungerar högskolebibliotekenIdag delar högskole-sin lokalasom av
organisation infonnationspolicyoch den formellt dendem ärstyrsom
lokala högskolans. Reellt försöker dock biblioteken dettabalansera

visst samråd biblioteken emellan.ettgenom

bibliotek3.2 Högskolans i det svenska
sambiblioteket

Högskolebibliotekens samarbetsparter

Det ovanligt inom biblioteksväsendetdet svenska någonär draratt man
andraskarp högskolebibliotekenmellan och Forsk-gräns bibliotek.

ningsbibliotek finns också utanför högskolesfaren. hög-Dessutom är
skolan enhetligti sig inte strukturerad. Det inaturligtsålundaär att
kretsen högskolebibliotek räkna in Handelshögskolans och Lant-av
bruksuniversitetets bibliotek. I den forsknings-brukar kallasgrupp som
bibliotek ingår rad enheter utnyttjasstörre eller mindreen som mer av
högskolan, har fristående ställning. KungligaHit hörmen som en mer t ex
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och Statensbiblioteket psykologisk-pedagogiska bibliotek under utbild-
Tillningsdepartementet. forskningsbiblioteken hör också riksdags-

vissabiblioteket och specialbibliotekandra knutna till olika departe-
Ävenverk, akademier och företag, myndigheter och andrament, museer.

organisationer hakan bibliotek På alladenna dessa bibliotektyp.av
i viss utsträckningreplierar högskolans användare antingen genom

service eller litteraturtjänsterdirekt det nätverk de lokalagenom av som
högskolebiblioteken förmedlar. Framför allt i Stockholmsområdet ger

på bibliotekrika utbudet anställda inomdet studenter och högskolan
använda biblioteken olikamöjligheter för ändamål närmareatt utan

på vilken huvudmanavseende biblioteket har.

kan läggasTill folkbibliotekens och gymnasieskolomasdetta ävenatt
vissi utsträckningbibliotek fungerar serviceorgan för högskolanssom
framför allt för Såväl påanvändare, de mindrestudenterna. större desom

utnyttjas biblioteksorganihögskoleortema den kommunala sationen som
till högskolebiblioteken. intekomplement Det har varit ovanligt deett att

högskolornas studenter haft folkbibliotekenperioderunder somnya
biblioteksresurs. ocksåOfta folkbibliotekenegentlig används del-av
högskolornas utbildningi decentraliserade och distansutbild-tagarna

undersökning 1983 beräknades högskolestudier ochning. I t exen
stå för 10 fjärrinlåning.% folkbibliotekensforskning ca av

sambiblioteket, svenskasamlade biblioteksväsen-svenska dvsDet det
tradition detta biblioteksnätverklång Isarnumyttjande. hardet, har aven

erbjudits nämnvärda restriktionerfritt Detta harlitteraturresursema utan
huvudmännensolika statsmaktemasde goda vilja. Biblio-med ochskett

uppfattats viktigaoch instrument iallmän nyttighettek har som en som
på vikten infonnation, forskningenssvenska fri tillgångden synen av

och folkbildningstraditionen. praktiken skiljer sig inteoffentlighet I
företeelsesvenska från länders Offentligamånga andra regler.denna
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till förfogande forlitteratursinoftastställervärlden överbibliotek
ömsesidiga tjänster moti-Dessanationella gränser.ñärrservice oavsett

litteraturutbudet,utvecklingenexplosiva somavdenminstinte avveras
Först under desamverkan.beroendealltmerbibliotek avvarjegjort

och utpräglatrestriktioner ettekonomiska merhardecenniernasenaste
ifrågasätta det helthuvudmän attolikabibliotekensfåttsektorstänkande

biblioteksorganisationen.denutnyttjandetkollektiva egnaoreglerade av

samverkan har sedanforskningsbibliotekenssvenskatrettio störreDe ca
LIBRIS,litteraturdatabasen somi denuttrycklänge gemensammaett

registrerad såväl denfinnsHärbibliotek.deltagandeforsamkatalog
litteraturen frånutländskavetenskapligadensvenskaallmänna som

äldre litteraturinläggningpågåendeGenomframåt. av1970-talet och
forskningsbibliotekens samlingaralltdatabasomfattar denna av-mer

LIBRIS framföranvändsdatabasen.posterimiljoner2,5ingår1991 ca
bok behöver baraenkatalogiseringbibliotekensforstödallt som

lokalisering litteraturforochgångklassificerasoch avkatalogiseras en
tidsavsnitt basenför deocksåLIBRISfjärrlån. ärmedi samband somtex

forskningen harsvenskadennationalbibliografi. Föromfattar svensken
kunnat byggasharsamkatalogbetydelsefullt dennavarit upp.det att

nationell litteratur-heltäckandedennasaknarFlertalet västländer typ av
databas.

vissabiblioteket fåttKBKungligaharorganisatoriska planetPå det
forskningsbiblioteken. Till KB ärsvenskaförsamordningsuppgifter de

vetenskaplig ochforDelegationennedläggningen1988 eftersedan av-
forsåväl ledningenknumainformationsförsörjning DFlteknisk -

forskningsbiblio-församordningsorganLIBRIS-verksamheten ettsom
biblioteks-områdetsforharBIBSAM. Dettakallatteken, ansvarorgan

så kalladedetillsynenutvecklingsuppgifter övertekniska ansvars-samt
påuppgiftersärskildabibliotekvissa attbiblioteken, ett system gersom
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det nationella förvärvför bredare tillhandahållandeplanet stå och vissav
vetenskaplig litteratur.

InformationsförsörjningförFörslag förelåg utredning vetenskapi den
och teknik, skulleSOU 198760, bereda avveckling,DFIs attsom om
skapa för forskningsbiblioteken med knytning tillsamordningsorganett
UHÄ. Skälet de forskningsbiblioteken låg inomför bl störredetta attavar
högskoleområdet. beslut organisationStatsmaktemas blev i stället den

högskolespeciñka samordningsfrågoma förDeangetts.som ovan mer
UHÄsingå ihögskolebiblioteken ordinarie sektorsansvar. Deförutsattes

något ansvarsförhållandena på nationell nivå 80-talet,otydliga under
UHÄs påuppgifter detta område efter 1988före och ochbegränsademer
forskningsbibliotekens traditionella intresse biblioteks-för de nationella

intresse-tekniska frågorna försvårat uppbyggnadenhar närmareav en
högskolebiblioteken medfört särskildagemenskap och derasmellan att

tillräckligt proñlerashittills kunnat ochbehov och inte harproblem
UHÄs för bibliotekspolicy inomtydliggöras. insatser samordnaden

kompletteringspropositionensfrågahögskolan ihar satts genomnu
UHÄ.förförslag rollreduceradom en

forskningspolitikstatsmakterna svårt atti sinförefaller så harDet attvara
infonnationsförsörj-gäller högskolansñnna tydliga strukturer detnär

forskningspropo-området komplext. fleraning. Som påvisats Iärovan
informationsförsörjningenvetenskapligasitioner under 80-talet har den

åtgärder förframför allt behoven lokalabehandlats. 1984 belystes attav
på lokalbiblioteksorganisationen nivå.ofta splittradesamordna den

framför natio-forskningsproposition 1987 behandlade allt deFöljande
särskilda anslagsframställning kringsamordningsfrågoma. Dennella

UHÄ biblio-medverkan från högskolansfrågor utarbetat meddessa som
forskningspropositionen dockinför lämnadestek den senaste av rege-

Anslagsframställningenoch kommentarer.ringen helt avseendeutan
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på tydligareframför allt behovet riktlinjer policy förpekade och hög-av
vetenskapliga infoxmationsförsörjningskolans och mindreunderströk de

högskolebibliotekens prekära situation.

Det kan sålunda konstateras högskolebiblioteken inte haratt som grupp
någon profil inom biblioteksväsendet.tydlig det svenska Kontaktema

erfarenhetsutbytena inteoch fullt utvecklade mellan olikaär de grupper-
UHÄshögskolebibliotek. insatser för teknik- organisations-ochna av

utveckling och för samordna biblioteken har åren haftunder deatt senaste
viss betydelse, det osäkert ochär hur i fortsätt-dessa frågormen nu om

UHÄ.ningen kan handhas av

Högskolebiblioteken i sambiblioteket

Högskolans biblioteksanvändare ställer professionella på sin litte-krav
raturförsörjning. För forskningsbiblioteken kräver rimligt litte-detta ett
raturbestånd effektivoch litteraturhantering lokalt, fjärrlåne-snabbaen
förbindelser och tillgång till informationsteknik. utsträck-I allt störreny

måstening högskolebiblioteken med tanke på litteraturalltatt mer-
måste sökas utanför det lokala biblioteket- repliera nationella ochpå det
internationella biblioteksnätet.

Flertalet högskolebibliotek har övergått eller övergår till databaseradenu
bibliotekssystem. Utvecklingen idagmedger dessa knytaskanatt system
till högskolans lokala nätverk och bibliotekstjänstema distribue-kanatt

till och forskare.lärare Studenterna hänvisadeär ännu iut huvudsakras
till biblioteken för del dessa tjänster. nationellaGenomatt ta detav
högskolenätet, SUNET, kan högskolebibliotekens samlingar görassnart
tillgängliga mellan högskolorna och den enskilde självkananvändaren
lokalisera sin sökta litteratur.
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i allmänttill direkt söka defler inom högskolanövergår alltSamtidigt att
inteerbjuder baraFlera dessainternationellatillgängliga databaserna. av

tidskrifts-kan denuppgifter. abstract-basemabibliografiska I de k nyas
artiklar, kortfattatsökas igenom försnabbtlitteraturen samman-nya

Därtill på allt bredarekommerintresseområdet.detinomfattade, egna
vetenskapligainompå tidskrifterfulltextdatabaserfront tunga spe-nya

till informa-snabb tillgångutomordentligtmedgercialornråden, som en
direktkontakthåller dessutomforskning. Allt fler forskargruppertion om

infonnationer löpandedatanäten och utbytervarandra övermed om
1-2 år gammal och sedanoftastTryckt informationforskningsarbete. är

forskningsfronten.för viddem liggerintressemindre somav

påutveckling allthögskolebiblioteken störreskapar dennaFör en press
krav påockså ställs högredetDet innebäroch kompetens.snabbhet att

idaghögskoleanvändarebibliotekssystemet.nationella Dendet som
lokaliserauppgifterna förutnyttja bibliografiskakan desekundsnabbt att

skallfjärrlånebeställningamainte påvill veckovisväntalitteratur,sin att
fjärrlånebeställningarpåväntetidernaDe nuvarande långaeffektueras.

eller inom sambibliotekethögskolebibliotekfrånför leverans annat
alltkunderhögskolans och störrebådefrån användare externaskapar en

Även internaoch denbibliotekens leveransernaeffektivitet.tillmisstro
förvid bibliotekenlångsamtnyförvärv går alltföroftahanteringen av

blivit färskvara.Vetenskaplig harbehov. litteraturkunderna en

tids-för fördela detfjärrlånesystemet uppbyggtsvenska attärDet
biblioteken.möjligt mellanhanteringsarbetet så jämntkrävande som

finns inte. Däremot harbibliotekenersättningssystem mellanNågot man
bibliotek fördebitera andrabiblioteken1990 möjlighet attnyligen gett
bibliotekavsändandeAvgiftenfjärrlånekopior. då densamma tarär som

vissabakgrundgenomförtskunder. Dettalokala har attmotsina avut av
orimligkraftigtökat fåttmed tjärrlånetrañkentaktibibliotek att en
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dennaanspråk ickeochi externaBibliotekets avbelastning. tasresurser
bibliotekets primäragår övervilketverksamhet, utinkomstgivande

anslagenpå har statsmak-strukturennuvarandeservice. Med denlokala
för merarbetetbiblioteken och degivandedeinte kompenseratterna

högskolestyrelsema ingen anled-sidaå sinlokala huvudmännen ser
delar högskolesy-andraforbibliotekstjänstersubventioneraning avatt

bibliotek. De forsknings-störrekommunalatillindustrin ellertillstemet,
får svårigheterochekonomisktdärigenom storabiblioteken kläms att
Behovetfjärrlånen. reglerahanteringbedriva effektiv attavaven

sårimligt de givandesätt,påtjänsterna mellan biblioteken attett
mottagande enheterna fåroch deenheterna får skälig kompensation

sambiblioteket är trängande. Därut-ekonomiska möjligheter utnyttjaatt
hanteringsmässigtför ochbehöver fjärrlånesystemetöver över attses

leveranser.tekniskt rimliga anspråk på snabbamotsvara

3.3 Organisation på lokal nivåoch resurser

finnsVar högskolans litteratur

föreställerMan sig ibland varje högskola har sammanhålletatt ett
högskolebibliotek åtminstoneeller offentlig samlad biblioteksorgani-en
sation. Det ligger också till hands högskolans litteraturnära äratt tro att
ordnad i form bibliotek, studenter och anställda har tillgång till.av som

UHÄsI nedanstående tabelLvars uppgifter sammanställts anslags-ur
framställning för 199192 bilaga 1 och 2, redovisas hur kostnadema for
litteraturinköp vid de svenska statliga högskolorna fördelas mellan det
centrala högskolebiblioteket och övriga litteraturinköp vid högskolan.
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Tabell 2 litteraturkostnader 1990Högskolans i milj kr

UHÃsKälla löneomräkningföroch AF 199192.Obs anslaginteunderlagför pris- attexterna
ingår

ÖvrigaCentrala
högskolebibliotek Iitteraturinköp

Totalt för riket 76,0 65,7

Univ och högskolor med
fasta forskningsresurser

Grundutb l1,7 20,4anslag- 52,3Fakultetsanslag 34,7-
Medelstora Luleå 3,3 5,3högskolor inkl

Mindre 6,6högskolor 3,7

kolumnenCentralaAnmärkning uppgifter i högskolebibliotekTabellens överensstämmer
inte påalla redovisning biblioteken uppfattar korrekt. Avsakna-punkter denmed som somÖvriga visarden anslagen kolumnen litteraturinköpuppgifter de gör attexternaav om
betydligt verkligheten gäller. ocksåpåpekas bakomlägre siffror vad i Det kanän attsom
denna kompendieroch vid institutiokolumn döljs Försäljningen kurslitteratur görsav som

utgifterna boksluts-Dessa underdettadelkonto, vilketinkomsterkvittas gör attmotnema.
för låga tal.saldona blir Kolumnen visar därför genomgåendelägre de bordeän vara.

inköpgrundutbildningsanslageni så utsträckning finansierarIntressant är storatt av
Övriga litteraturinköp.litteratur rubrikenunder

tilllitteraturresursemaDet visar sig sålunda här deavgränsatatt -
sigår inom fördelarlitteraturinköp under högskolangörs ettsom -

rikstatssanslagen på allmäntjämnt mellan vad läggsganska som av
institutionsnivånpåtillgängliga biblioteksresurser och vad stannarsom

Gränsen nivåeranvändare. mellan dessa ärfor begränsad gruppen mer
definieras högskolebibliotek ochsvår Vaddra lokalt.ävenatt som som

biblioteksorganisationen. Materialet visarpå lokalaövrigt beror den
högskolebibliotekettydligt brukar kallas endastdock det äratt ensom

in högskolans litteratur-medel räknasmindre del när externa av--
resurser.
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Hur då uti högskolandet Två exempel, från universitet,ett ett stortser
från medelstor högskola, kan belysa detta.ett en

Exemplet Lund

Vid Lunds finnsuniversitet universitetsbibliotek, bestående tvåett av
huvudbibliotek och några specialenheter, bland kursbibliotekannat ett
studentbibliotek. Därutöver finns 200 institutionsbibliotek eller mot-ca
svarande, organiseras dels oberoende universi-varandra, delssom av av
tetsbiblioteket. Några institutionsbibliotekdessa karaktärenharav av

fakultets- eller områdesbibliotek med läsplatser, samlingar ochstora
personalstyrka mindre högskolas biblioteks-totalamotsvararsom en

Andra institutionsbibliotek småär och ickesköts på deltidresurser. av
utbildad personal och med begränsade öppettider tillgänglighet.och
Ibland har endast de anställda, inte studenterna, till sitttillgångmen
institutionsbibliotek. Därutöver finns antal litteratursamlingarett stort av
varierande storlek, uppbyggda kring forskningsprojektstörre till-och
gängliga endast för den berörda personalen. Varje sittlärare har därutöver
handbibliotek for personligt bruk för de äldre lärarna oftaoch forskarna-

ansenlig omfattning.av

Utvecklingen har också medfört de olika nivåerna biblioteksorgani-iatt
sationen fördelat mellan sig för olika hartyper UBlitteratur.ansvaret av
sin tyngdpunkt i tidskrifter, referenslitteratur, handböcker kurslitte-och

Speciallitteraturen knappare. Institutionsbibliotekenratur. är har mer av
speciallitteratur och ämnesrapporter. Den speciallittera-avancerademer

finns i lärarnas forskarnasochturen handbibliotek minst iinteoch
forskningsprojektens samlingar.

Spridningen litteratur kan också illustreras kvantitativanågraav av
uppgifter hämtade från Lund 1990.
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fördelning Lunds universitetetSamlingarnas vidTabell

ÖvrbiblInstUB

vol okänt2-3 miljvol4 miljSamlingar

Årlig 1.200 hyllm okänt1.200 hyllmtillväxt

--15 milj krFörvärvskostnår milj kr12 ------- ------- --

undersökningfrån 1985Uppgiften1 en

litteraturresursernaunder de ärdecenniernahäntDet attsenastesom
allmäntDeuniversitetet.och decentraliserats inomförskjutitskraftigt

och det institutions-minskatsamlingarna har relativttillgängliga sett
materialet har ökat.bundna

tillväxtenblandpå institutionsnivä liggertillväxten annatBakom av
60-talet, student-slutet närinstitutionsbibliotekens samlingar under av

ökningengodafyrdubblades ochantalet samt senare avvarresurserna
ekonomiska restrik-När deextemñnansierade projektsamlingar.slutna

samtidigt80-taletunderde reguljäradrabbat anslagentionema som
på institu-sinaläggastigit starkt, har valtbokprisema att resurserman

centralbiblioteket.utsträckning påi dettionsnivå större än gemensamma
förräckt hållaintehumanistema, attutgörundantagEtt resurservars

UB.delenövervägandenivåer.tvâ Depålitteratur satsar numera

handförstatendens biblioteksresurserna igenerell gäller dockSom att
direkt- och näranvändarna.motstyrts

siniinstitutioner, vill ha materialetarbetsplatsermed på sinaLärarna,
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vill ha materialetinstitutioner, i sinsinapåarbetsplatserLärarna, med
handlitteratur.betraktas Delitteratur somforskargnppemasnärhet och

tio åren har litteratur-deunder senastekraftigt ökade resursernaexterna
vid sidan den offentligaoch lagtsinstitutionsnivåpå avmässigt stannat

förutsättningarstudenternaspåverkarDettabiblioteksorganisationen. att
examensarbeten.tilllitteratur,aktuellkomma t ex

universitetvid Lunds harstrukturendecertraliserademedvetetDen
biblioteksotganisation.kaotiskanågotför dennanaturligtvis betydelse

dock tydligtbelyser felaktig-Detdärför tyckasExemplet kan extremt.
litteraturre-högskolebibliotek och dessuniversitetslikställaheten att ett

innebärunirersitetsbiblioteks. Det närmed dess t att stats-exsurser
tillförstärkningar högskolebiblio-öronmärktaanvisat vissamakterna

alltid hamnat vidinte universi-80-taletteken under dessahar resurser
förstärkningar i denhuvudbibliotek decentra-fördelatstetets utan ut som

Å decentralise-organisationen.liserade sidan kanandra notera attman
väl fungerandei vissa fall institu-ringen medfört tillkomsten störreav

fakultetsbibliotek,eller till delar de kravtions- motstora svarar mansom
tillgångpå offentlighet, och på kompetentkan ställa tillgänglighet

vidpersonal. Liknande utvecklingstendenser kan de andraäven storases
universiteten.

o

ÖrebroExemplet

redanHär byggdes före högskolerefomien skräddarsyttett campus,upp
för den behov. I den högskolebyggnadenhögskolans centrumnya av nya
placerades biblioteket ambitionenden medvetna skapadet med attnya

effektivasammanhållna biblioteksresurser föroch enhetens alla utbild-
ningar. integrerat bibliotek,Man önskade där undervisning ochett
biblioteksresurser kunde samspela. Under den högskolans första årnya
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fungerade bibliotekets uppbyggnaddetta utmärkt, ett gemensamtvar
intresse, ochdet alla sågfick biblioteket viktiggoda resurser som en

nyttighetgemensam

ÖrebroIdag har högskolan expanderat utbildningari delsgenom nya
knutna till påförlagdadels ställe i Nya mindrestaden.annatcampus,
bibliotek i anslutninghar måst till institutionerna.byggas deupp nya
Centralbiblioteket behövaskulle expandera för föratt utrymmege
samlingar Satsningama på centralbiblioteket inteoch läsplatser. längreär
lika självklara, generellt krympt biblioteksresursemaochnär resurserna
splittrats 80-talet.under

Färre studenternaundervisningstimmar gör beroende bibliotek,mer av
biblioteket flerskall utnyttjas resurstillskott. Hög-utanmen av nya

skolans forskning tillkommit ställer påhar uppgift och kravsom en ny
bättre litteraturresurser. finnsMen bibliote-attvar resurserna anpassa
ket till högskolans ochförändring uppgifternya

ÖrebroExemplet anknytning till situationen mångahar för mindre
högskolors bibliotekslösningar. Andra fortfarande sedan 1977 påväntar

få sina lokalproblem lösta med planer på sammanföra spriddaatt att
biblioteksresurser slagkraftigai enheter.mer

Exemplen visar företeelse. sammanhållenpå generell fysisktEnen
högskola, för kan med fördel endainte är skapastor, ettsom samman-
hållet bibliotek, där alla läggs pool.i Med deresurser en gemensam
begränsade högskolan förfogar i kanöver dag med dessaresurser man
förutsättningar fungerandeskapa väl bibliotek, alla vill bidra till ochsom

också fungerar kvalitativ för studenterna.som som en resurs

För de universitetsbiblioteken måste andra lösningarstörre sökas. De-
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biblioteksresursemacentraliseringen från centralbiblioteken till mindreav
förefaller oundvikligenheter och medför både för- och nackdelar i ett

användarperspektiv. Nackdelarna i visskan mån kompenseras genom ny
teknik.

I LundMalmö där uppsplittringen kanske gått längre på övrigaän-
högskoleorter planeras för närvarande universitetsomfattandeett-
biblioteksnätverk, i databas skall knyta ihop universi-som en gemensam

Iitteraturresurser och dem tillgängligagöra för universitetetstetets an-
Samtidigtvändare. planeras långsiktigt fysiskt sammanföra de min-att

dre biblioteken i enheterstörre med professionell bemanning och högre
servicenivå.

Det ñnns naturligtvis ingen given idealisk organisation högskolasför en
biblioteksbehov. Flertalet de högskolorna har iofta sambandav nyare -
med högskolan fått lokaler valt biblioteks-att sammanföraattnya -

i bibliotek. Sådana ambitioner också iett hargemensamtresurserna
något fall lagts på universitetsbibliotek. I Umeå sammanförde iett man
början 80-talet institutionsbiblioteken till universitetsbiblioteket iav ett

försökmedvetet samla och erbjudaatt bättre service.resurserna

Universiteten övrigt har och sin ofta historiskt framv modell.var en uxna
StockholmI har lokallösningargoda kunnat80-taletunderman genom

sammanföra de biblioteksresursema i central-gemensamma stortett
bibliotek för Frescati. GöteborgI och Uppsala har universitetsbibliote-
ken viss fysisk decentraliseringtrots kunnat hållaen samman- -
biblioteksorganisationen inom UBs Lund beskrivitsharramar. som ovan

organisation.splittraden mer

Linköping har medvetet valt Underväg. tidigt forrnades80-talen annan
decentraliserad biblioteksmodell k kvartersbibliøtek. Avsik-en genom s
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for UB-organisation erbjudainomattten ramen gemensamvar en
universitetetsi direkt anslutning till delområden ochbiblioteksresurser

anpassadNärhet, god tillgänglighet och service för när-fakulteter.
målsättningen. modell har utfallit väl och Lin-användarna Dennavar
uppvisa tillväxten litteraturresurserkan denköpings UB snabbaste av

modellen hör också direktandra högskolebibliotek. Tilljämfört med ett
tilldelbiblioteken fakulteter,berörda störstainflytande över somav

finansierar kvanersbiblioteken.delen

inansieringsmodellerF

mellan bibliotekenfinansieringenSambandet organisation och ärav
hägskolereformen överfördes biblioteken tillpåtagligt. Genom 1977 att

ändamål utbildnings- och forskning-finansieras som gemensamma ur
sanslagen.

bibliotekens inforrnationsuppgifter idettanke nationellaMed var
naturligt biblioteksresursema uppgift, därbörjan att se som en gemensam

skulle bära De universitets-sin kostnaderna.anslag delalla storaav
sida såg kortsiktiga lokalaå sin bedömningarbiblioteken med på attoro

också i intresseskada verksamheten. låg derasskulle kunna Det att
för biblioteksverksam-styrelseruniversitetens allmänttog ett ansvar

heten.

fördyringarna 80-talet i samband med högaunderkraftiga litteraturDe av
bibliotekenökade inom skapadepersonalkosmademadollarkurser samt

universiteten. vetenskapligaexpanderade deninom Samtidigtproblem
kraftigt och svårarebiblioteken allt använ-ñcklitteraturen att motsvara

vissa statsmakterna föreföll biblioteks-Trotsbehov. insatser fråndarnas
universitetenbli allt någrakostnaderna större börda inom utan att meren
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Därtill kom under slutetiakttas.kundekvalitetsökningaravsevärda av
bibliotekssystem. I alltdatoriseradeiinvesteringar ett80-talet dyra mer

avsättningama, där UBblev delägeekonomiskt gemensammaansträngt
föremål for alltmerutgjorde deförvaltningen posterna,och tunga en

granskning.kritisk

ändamål i relationförkostnadernafördelningIdéer gemensammaavom
har dettauniversitetPå resulteratflerabörjade spridas.till utnyttjande
finansierasdelartilluniversitetsbibliotekeni stora numeraatt genom

Linköping harfakulteterområden.från nänmts.direkta anslag ovan
likartade medan UppsalatillämparLund, Umeå och Stockholm system

anslagsmodell.centralGöteborg behållitoch har en

direktfmansieringendär till-Erfarenheterna från Linköping och Lund,
decentraliseratlämpats tid, visar på vissa fördelar med forett ansvaren

biblioteken tvingasbiblioteksorganisationen. ofta slutnaDe stora an-
Öpp-primäranvändare.användarperspektiv sinalägga tydligare motett

redovisningar och etfektivitetstermeri kostnads-verksamhetenna av
skilda finansiärer ansvarstagande frånskapar både biblio-störremot ett

tek och uppdragsgivare.

Framför allt direktñnansieiingen kunskapsutbyteökat och ökadettger en
integration mellan bibliotekspersonalen verksamhetenoch inom univer-

ochsitetet tvingar till prioriteringar och medvetna val mellan olika
serviceinsatser.

De nackdelar kan biblioteken får lägga oproportionelltär attsom ses en
tid på ekonomi-, budget- uppföljningsarbete.och finnsDet ocksåstor en

spänning mellan bibliotekens långsiktiga uppbyggnad och tillfälligamer
kortsiktiga bedömningar från eller mindre kunniga finansiärer. Detmer

också risk förär vissa behov, studenternas behov service ochatt tex av
litteratur, lägre prioritet finansiärer, i första hand harges en av som
forskningens intresse för ögonen.
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Även vid kanhögskolornade denmindre finansieringengemensamma
skapa närhetenproblem, större mellan bibliotek och verksam-dentrots
het. Också högskolor bibliotekensvid oftachefer alltdessa störreser
svårigheter förrimligtfå bibliotekets resursbehov ochutrymmeatt ett
användarnas service. Denpå successiva uttunningenkrav grund-av
utbildningens naturligtvisslår särskilt hårt vid högskolor,dessaresurser

finansieringhar sin huvudsakliga grundutbildningsanslagen. Vidsom av
besparingar framförintresset alltriktas idag högskolansmot gemensamt
finansierade ändamål.

Resurser

iHÄ-rapportI Jensen målundersökning Mogens Norm elleren av
19909 har mindre högskolornas standard litteraturresurserde vad avser

för bibliotekoch jämförts med framför norskapersonal alltnormer av
inriktning. Undersökningen intressant intemotsvarande storlek och är

minst i eftersomdetta det högskolor med huvudsak-sammanhang, rör
ligen undervisande uppgifter.

svenska mindre klartResultatet de högskolorna har lägrevisar att m
ambitionsnivä bibliotekför andra jämförbara länder ochsina än att

nådessa bibliotek skulle behöva kraftigt för rimligrustas attupp en
europeisk standard.

göri sammanhang den noteringen, efter haJensen detta undersökt vadatt
tid på, går åtbibliotekens sin all tid till denpersonal lägger nästanatt

ilänehanteringen. Utåtriktadeoch kvalificeradeobligatoriska litteratur-
och för finns tids-bibliotekstjänster studenterna lärarna ingamot --

för.utrymmen
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iakttagelse ocksåDenna Peter Durey i singör framförutvärdering alltav
forskningsbibliotekende inom högskolan.större Han konstaterar att

hänsyn till de breda servicebehovmed biblioteken till-som numera-
godoser de svenska forskningsbiblioteken iär underbemannade en-
internationell jämförelse.

Deras iakttagelser överensstämmer väl med de slutsatser INFORSK-
i iUmeå drog i några redan 1983 Olle Persson,rapportergruppen

Svensk någrakunskapsimport indikatorer, och Lars Höglund, Biblio--
teket roll, Iitteratwförsörjning och biblioteksanvändning forsknings-i
miljö, Inforsk Papers Communication Studies 198318 19.ochon

J intressanta utredning ingåendegör jämförelse med andraävenensens en
nationella bibliotekssystem. Tydligt är internationellt i mycketatt man
högre utsträckning i Sverige tillämparän vissa basmått indikatorersom
på rimlig biblioteksstandard. I Norge har det ibl fått sitt uttrycka
långtgående anvisningar både för mindrede högskolebiblioteken och för
vårdhögskolebiblioteken basnivåer för personal, ochsamlingarom ser-
vice. De norska förhållandena beskrivnaär i Bibliotek-rapporten
tjenester for sosial- helsefaglige høgskolor i Norge, Riks-Skrifter fraog
bibliotektjenesten 32.nr

Internationellt brukar dessai sammanhang biblio-minimigräns fören
allmänna 5tekets tillsättas totalahögskolasresurser procentca av en

kostnader För bibliotek under uppbyggnad vilket flertaletgäller för av-
de mindre högskolorna bör andelen högre. Omfattande forskningvara-
skall effekt.ge samma

Mot denna bakgrund kan det intressant kortfattat redovisaattvara en
sammanställning BIBSAM genomfört bearbetningsom genom aven

UI-IÄsSCBs statistik och redovisning högskolans Redovis-utgifter.av
ningen preliminär.är
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högsko-Bibliotekskostnadernas andelhögskolebibliotekStatligaTabell av
198889kostnadertotalaleenhetens

UHÄ-omrádet. Källautanförenheteringår någraspecialhögskolomaförunderlagetI
BIBSAM

3,0 %Universiteten

3,2 %högskolornamindreDe

2,6 %Specialhögskoloma

mindreLund, deoch 2,41Uppsalavarierar 4,17Universiteten mellanAnmärkning
enheterna,för de minstagenomsnitt2,077,75 Borås ochmellan sexhögskolorna

liggerspecialhögskolomablandYtterlighetemamellan 5,58och 1,69.specialhögskoloma
lantbruksuniversitet.SverigesHandelshögskolan ochUHA-områdetutanförenheterpå

inom hög-biblioteksfrågornahögskolereformen hareftertidenUnder
dagordning.högskolanspåfrågorstå tillbaka för andrafåttoftaskolan

högskole-högskolan,svenskadenregionala expansionenstarkaDen av
medhögskoleenheteradministrativaskapatendens attrefonnens stora

inomresursbristen framför alltbiblioteksresurser,svåradministrerade
for godafå framområde, svårighetengrundutbildningens att pengar

avsättningar-de ökandehögskolanoviljan inomoch motlokallösningar
svårt finna godagjort detoftaändamål har attktill gemensammasna

ochskall samutnyttjaspå hur litteraturresursernalösningarlokala
finansieras.

ochdynamiskagällandesvårthaft siggöraharBiblioteken somatt
utbildningsverksamhet.ochi högskolans forsknings-delarintegrerade

högskolebiblio-svenskademångapåståanledningfinns att att avDet
jämförelse.internationellmark iteken tappat en

utbyggnads-bibliotek harhögskolornasde mindrefleraförminstInte av
otillräcklig.varittakten
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återigenför refererahögskolebiblioteken attsvenskadehardettaTrots -
decenniet på viktigasistadetunderutvärderingDureystill Peter -

sinbredda service, inteförutsättningar attväsentligt bättrefåttpunkter
teknik ochlokaler,bättreGenerellt ny en mersettstudenterna.minst mot
positivatill de inslagen.hörbehovanvändarnaspåinriktningmedveten

potential och ambitionerverkligabibliotekensutnyttjaförResursema att
ofta.docksaknas
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4 Högskolebibliotek i
förändring

viktigasteSkall i högskole-de förändringarnakortfattatman ange
bibliotekens de sammanfattasunder åren dekanverksamhet senaste

tillgängliga,bibliotekens samlingar blivitunder fyra harrubriker mer
har ökat, biblioteksservicenberoendet bibliotek har breddatsandraav

användningsmönstren. förändringaroch Alla dessateknik förändrarny
flesta studenternas möjlighet utnyttja biblio-de påverkarpositiva att- -

iteken sina studier.

Det biblioteketöppnao

bibliotek. Dess litteraturDet forskningsbiblioteket slutetgamla ettvar
personal hadeförvarades magasin, endast biblioteketsi slutna som

komplice-tillgång mycket hanteratill, och krävde användarendet attav
Även samlingar farms,beställningssystem.rade katalog- och öppnaom

förFörvaringsplats för litteratur arbetsplatsbiblioteket än envar mer en
information. Under 80-studier, kring användarens behovuppbyggd av

litteraturen,flesta bibliotek fått samlingar förtalet har de denöppna nyare
för användaren bibliotekspersonalen. Detvilket tid både och görsparar

söka hitta sin litteratur och detdet lättare framför allt för studenten ochatt
möjligheter för alla utnyttja litteratursarnlingamahelt andra att merger

mångsidigt.

Ökat beroende andra bibliotekavv

idag mindre litteraturenskilda biblioteket täcker allt del denDet en av
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biblio-kopiebeställningar alltFjärrlån ochefterfrågas. tar avmersom
väntetider för låntagama.skapartid ochtekspersonalens

själv-först de skall arbetakanske närdettamärksFör studenterna mer
Studentenoch examensarbeten.gruppuppgifter,ständigt, i uppsats-

delarbegränsadebiblioteket endast hardetdockupptäcker attsnart egna
internationellaintressetbredare forDetintressant.kandet varasomav

baslitteraturväljer för därofta ämnenstudenternafrågor uppsats,gör att
doktoranderna,från Den ärutlandet.beställasmåste utsattamest gruppen

helabevakabiblioteken, måsteoffentligaberoende dehar stortett avsom
någonråd köpainte har självlitteraturmässigt ochområdesitt att

litteratur.

studenternaökat intresse fråni daghögskolan kanInom notera ettman
betydandeMånga linjeutbildningarFördjupningskurser.välja satsaratt

oftaskerdessa kurser och deför studenternahandledningsresurser
former.forskningsliknandeunder

användar-Iåntagar-allt ochblivit störrestudenternainnebärDet att en
ocksåsvenska högskolebibliotek. De ärbåde ochlokalt i nätet avgrupp

frånsökhjälp och råd litteraturkvalificerad valbehovi större om avav
tids-påverkarofta tidskrävande,Fjärrlån vilketbibliotekspersonalen. är

dylikt.ochexamensarbetenåtgången för

Breddad service-

deUtnyttjandemångsidigtidag påanvänds sätt.Biblioteken ett avmer
fjärrlån, data-kompletteratslitteratursamlingama har med ökadelokala

infonnatikertjänster, datorservicereferens- ochbassökningar, m.m
informationscentral.allsidigblivitBiblioteket har en
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och blivit vardagsvarainformationstekniken harDen mer enmernya
För biblioteken innebäranvändaren förväntar kunna utnyttja.sigsom

fåttinformationsuppgzjfterna har tyngdoch alltutbildnings- störredet att
både personal och användare.kompetenskraven har ökat för-

teknikNy0

ibiblioteksdatorsystemen på förändragrindenlokala vägDe är attnya
De datorernabibliotekens utnyttjande interna arbetet.både och det över

datortjänstema möjligheter för ochstudenterdistribuerade helt nyager
välja i studiearbetet. Lärarenoch litteratursöka, dokumenteralärare att

tillsammanssin dator på tjänsterummet med studentenvidkommer att
lämplig specialkurser, uppgifter ochvälja litteratur forkunna ut upp-

direkt skriva den relevanta litteraturoch lista överutsatser somen
gå igenom eventuellt bör kompletteras medbör ochstudenten vad som

bibliotek. kan lärarna uppgifter tillandra tentaminafrån Vidfjärrlån ge
utgår skall bibliotek medfrån lösas påproblem,studenterna som som

tillgänglig litteraturhjälp etc.av

Än utnyttjandet första handdatomäten idock tjänsterna överhar av
forskarnas behov. Att i utsträck-till och lärarnas störrebegränsats egna

teknik nödvändigt, intestudenternaerbjuda tillgång ärtill dennaning
höja kvaliteten också för kortaför i studiearbetetbara utan attatt

flerför till sinbidratidsåtgången uppsatsarbeten och att tar examen.

förår framåt behöva läggas neddel kommer arbetemycketUnder atten
maskinläsbara biblio-gamla kortkataloguppgiftema meddeersätta

ingårRisken litteratur, inte iuppgifter. äldregrafiska är att somannars
humaniorabort. och delarglöms Framför föralltdatabaserna av sam-

tillgängligamåste också ingå ihällsvetenskapen dedenna litteratur
databaserna.
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förutom lånehante-hanterasbiblioteksarbetetinternadetgällerVad -
inköphör litteratur,Hitdatorstöd.meddelrutiner avfleralltringen -
kan tid vinnasHär ochklassiñcering.ochkatalogiseringregistrering,

utåtriktade servicen tilldenkommakan merrationaliseringar göras som
oftadetkan starktbibliotekenvid dealltFramför upp-godo. stora

tlödesorienterade arbets-medersättasspecialistarbetet mersplittrade
arbetsmiljöbiblioteket ändrarocksåteknik innebär sominsatser. Ny att
investeringar ioch kräveri brukmedierAllt flerkaraktär. nytasnya

kompetens.utrustning, drift och

på bibliotekenkravenutvecklingenframtidaDen -

effektivitetpå ökad ochkravställerförändringarnaDe nämnda ennya
publicerad artikel dennyligenbiblioteken. Ikompetens hos aven

LineMaurice B. redovisasinternationellt biblioteksmannenkände ett
biblioteken, i långaakademiskaengelskaframtidsscenario för de som
Trends Acade-in Britishsvenskafor destycken bör relevant ävenvara

Festskriftförnyelse, till Lars-tradition ochLibraries, Bibliotekmic i -
1991.Erik Sanner, Stockholm

bibliotekens ejfektivitet,påDen bild han ställer kravtecknar stora
ochförmåga organisera ochsälja tjänstermotivera och sina attatt

utveckla sin verksamhet.

påPå förbättra ejfektivitet.biblioteken ställas krav sinkommer attatt
för finansiärer-blir instrumentKostnadsanalyser och resultatindikatorer

produktivitet, kvalitet och allmännabibliotekensbedömningarnas av
prioriteringar. Biblio-bibliotekensför verksamheten och förnytta egna
marknadsorienteringteken uppmärksamhetkommer ägnaatt mer

ytterligare till aktuella användarbehov.förvärv och tjänster anpassas
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förskjuts forsknings-Finansieringen biblioteken ävenatt externaav
Trycketutsträckning bidrar medanslag inom ihögskolan större resurser.

inkomster på tjänsteravgifterpå biblioteken att egnagenerera genom
Kosmadsutvecklingenkommerdonationer öka.eller bidrag och attgenom

kraftigtprioritering i litteratur. Deurvaletkommer kräva hårdareatt aven
i beståndet,tidskrifter tvingar fram redaktionerökande kostnaderna för

uppmärksamhetutsträckning kan Störreköpas.medan böcker i större
biblio-inomledningsfrågor och ledningskompetenskommer åtägnasatt

teken.

högskolebibliotekeninnebär ocksåpå,Det Maurice Line pekar att
uppdragsgivare, högskolan och dessden lokalatydligare knyts till sina

allmännabiblioteken, traditionermedbehov. För många de stora somav
och nationellavittförgrenade regionalakulturinstitutioner medoch

omställning inte okomplicerad.uppgifter, sådanär en

påallt högskolornasbiblioteken, framförpåDet ställs i mångadag krav
service åtmångaspela roller ochhuvudbibliotek. skallDe grupperge
arkivbibliotek inteSom ansvarsbibliotek,varierande behov.med mycket

samverkande delar i detmaterialet eller i övrigtminst för svenskadet
inter-nationella ochbidra tillskall de detsvenska sambiblioteket

skall de ibibliotekSom lokalanationella infonnationsutbytet. vara nav
för ofta starktinformationsnätverk och stödorganden lokala högskolans

varabibliotek till allmän-institutionsbibliotek. skallDedecentraliserade
biblioteksanvändare och in-utbildningsinstitutioner förtjänst,hetens

information brokersDe skallformationstekniska kunskapscentra. som
in-räkning värderakunders söka, välja ochgate-keepers för sinaoch

transportföretag administratörerochformation och skall fungerade som
mediaområdet. högskole-på hela sinainformation Iför litteratur och

ochförse studenter läsplatsermiljöer kulturella medskall de centra,vara
intellektuellastudesocial miljö för studenternasstimulerandebygga en
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förutveckling. skall mötesplats forskning ochDe och idéutbytevara
fungera internationell kontaktyta. De skall också bevarare,som en vara
vårdare förvarare högskolans och vetenskapligaoch samhällets ochav
kulturella arv.

Biblioteken måste tillsammans sinamed uppdragsgivare användareoch
inom högskolan tydliggöra de roller de skall spela funktioneroch de som
måste prioriteras, de roller dem till dynamiska integreradegör ochsom
delar sina universitetet och högskolor. En sådan uppgift,givenav som
denna vidareutvecklabelyst, högskolebiblioteket tillärrapport att en
central pedagogisk i utbildningen högskolans studenter.resurs av
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Bilaga

direktivArbetsgruppens

HÖGSKOLANS BIBLIOTEKSFUNKTIONERUTREDNING OM

1990 beslutatseptember20 tillsättasammanträdevidHögskoleutredningen har att
biblioteksfunktioner med hänsyn främsthögskolansför analyseraarbetsgrupp atten

skallArbetsgruppen ha följandeutbildningens behov.till den grundläggande
sammansättning.uppdrag och

1 Högskolans biblioteksfunktioner

självklarTillgången information och nödvändigpå vetenskaplig litteratur och är en
vetenskapliga arbete. Läromedelförutsättning för pedagogiska och ochhögskolans

andra mediervetenskapliga eller på verktygenpublikationer i tryckt form utgör--
i nivåer dess kvalitetsmärkeden allahögskolans arbeteprocess, som ger
förmågan information. Samtidigtallsidigt hantera och värdera de ocksåäratt
väsentliga produkter högskolans arbete.egetav

Frågorna högskolans mening och hurbiblioteksfunktioneri vid de på bästa sättom
kan bidra i högskolans vetenskapligapedagogiska och arbete därför vitaltär av
intresse för högskoleutredningen. utredningens bör arbetsgruppInom ram en

analysera förslag till åtgärder.högskolans behov och lämna Huvud-närmare
perspektivet bör därvid grundutbildningens krav.vara

Med biblioteksfunktioner inte högskolebibliotekensendast uppgift till-attavses
handahålla litteratur och hålla den tillgänglig för högskolans studenter och lärare.

likaI hög grad det fråga bibliotekens och lärarpersonalens roll i denär om
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pedagogiska utveckla studenternas sökande och bearbetningaktivaattprocessen
infonnation. utvecklingen den infomiationstekniken bådeHär innebärav av nya
krav och möjligheter.nya nya

2 Utredningsuppdraget

2.1 Bibliotekrorganisazionen

uppvisarHögskolans biblioteksorganisation idag för sinstarkt varierade former
respektive högskolaverksamhet. Generellt fungerarIntegrationen i växlar. sett

många högskolebibliotek, minst de delvisinte universitetsbiblioteken,stora som
självständiga sina högskoleenheter.monoliter inom Samtidigt innebär framväxten

små projektbibliotekinstitutions- biblioteksresursemaoch inom dessa hög-attav
skolor splittras minsta högskolornaFör de finns ofta problem medstoraupp.
geografiskt med småspridda utbildningsorter eller obefintliga litteratur-egna

biblioteksnätFramväxten lokala förändrar biblio-många sättresurser. av nu
tekens arbetsformer kontaktytor användarna.och deras mot

På högskolebibliotekendet nationella tydlig framtoning.planet saknar De ären
visserligen i forskningsbiblioteken,flertal bland deras roll kompliceras attmen av
de ingår heterogen del i konglomerat statligatämligen destörreettsom en --
forskningsbiblioteken nationella uppgiftermed inom det k svenska sambiblio-s
teket. Det innebär, minst för de högskolebiblioteken, det lokalainte största att

ofta kommerden högskolan i konflikt med sambibliotekets krav.ansvaret mot egna

Arbetsgruppen i detta sammanhang analysera biblioteks-bör den nuvarande
organisationen belysainom högskolan, generella problem och exempel på olikage
modeller för lokala organisations-högskolebibliotekens och nätverkslösningar. De

Ävenekonomiska och organisatoriska lokal nivå här intresse.ärstyrsystemen av
effekterna ochdet k sambiblioteket dessekonomiska bör belysas.styrsystemav s

2.2 pdKrav biblloreksservice

Enligt högskoleförordningen skall varje högskoleenhet förha organisationen
biblioteksservice. biblio-Kan i detta sammanhang vilka grundläggandeman ange
teksfunktioner bör tillgodoses i all högskoleutbildning Utredningen börsom
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belysa de kan ställa elementära biblioteksresurserkrav samband medi attman
utbildningar etableras. Vidare bör härvid generella riktlinjerövervägas vissanya
underlag för högskoleenhetemas planering.som

Högskolebibliotekens roll i grundutbildningen förse studenterna med kom-är att
pletterande litteratur och information obligatoriskaden Deutöver kurslitteraturen.
kurs- och studentbibliotek etablerats vid vissa tillhandahållerhögskolorsom
dessutom obligatorisk kurslitteratur för studenter, service.vill utnyttja sådansom
Därtill kommer för studenterna på fördjupningsnivå och infor-krav på litteratur-
mationsservice i många fall likna forskarens.kan i dettaEn central fråga ärsom
sammanhang biblioteken kan stödja stimulerahur och ide utbildningar, som -
ökande utsträckning redan på basnivå vill studenterna roll i sökaaktiv attge en mer-
och bearbeta infonnation.

2.3 Användarutbildning

Vid vissa högskolor ingår idag obligatoriska eller frivilliga linjeutbildningeninslag i
bibliotekskunskap, oftast förmedlade bibliotekspersonal, sällantypav av mer av

de ordinarie lärarna på linjen. Utredningen bör härvid till hurkomma förslagmed
sådana inslag utbildningarna organiserasi kan och hur lärarpersonalhögskolans i
ökad utsträckning kan integrera sådan utbildning i den undervisningen.ordinarie
Biblioteken bör härvid ha central roll i fortbildningen ambitionenlärare iochen av

föra kunskap tekniker i inforrnationsförsörjningen.att ut om nya

3 Arbetsgruppens sammansättning

Arbetsgruppen skall ha följande sammansättning

Överbibliotekarie universitetGöran Gellerstam Lunds ordförande
ÖrebroBibliotekarie Elisabeth Andersson Högskolan i

Professor Sigbrit Franke-Wikberg Umeå universitet
Studerande HäggMagnus Linköpings universitet
Överbibliotekarie Gunnar Lager Tekniska Stockholmhögskolan i
Professor David Lewis Hälsouniversitetet, Linköping
Bibliotekarie SvennerBarbro Vårdhögskolan i Göteborg
Högskolelektor Anders Tengstrand Högskolan i Växjö
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kostnaderTidsplan,4

före maj 1991.skall föreligga lpåbörjas SlutrapportbörArbetet snarast.

överenskommelse medoch efterför sammanträdenResekostnader arbetsgruppens
erforderliga betalaseventuellthögskoleuuedningens sekretariatet andra resor av

bestämmel-kommittéförordningensenligtSammanträdesarvode utgårutredningen.
40 000 kr.högstkostnader skall inomArbetsgruppens ram avenrymmasser.

universitets-Lundsskall fullgörasSelcretariatsfunktionema för arbetsgruppen av
tillarbetsinsats utgår ersättningordförandensLUB. För detta förbibliotek samt

särskiltskall reglerasi000 utbetalning60 kr. Villkor förmed högstLUB ettm m
LUB och utredningen.mellanavtal

KUNGL. BIBL.
1991-10-1 4
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förare.K.39.SäkrareFiBeskattning kraftföretag.av

Marknadsanpassadeservice-och40. stabsfunktionersjukförsäkringsregister.Lokala ny-organisation stödettill myndigheteroch10.Affärstiderrta.C. av rege-
ringskansli.C.C.11.Affärstidenta.Bilagedel.
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner12. C. 41.Ungdomochmakt ny-organisation stödettill myndigheteroch13.Spelreglemapåarbetsmarknaden.A. av rege-
ringskansli.Bilagedel.C.14.Denregionalabil- ochkörkortsadminisuationen.K.
Aborteradefoster. S.lilnformationensroll handlingsunderlag 42. m.m.som - framtidalånsbostadsnämnden.43.styrningochekonomi.S. Den Bo.
Examination kvalitetskontrolli16.Gemensammaregler lagstiftning,klassifrkationer 44. högskolan.U.som- 45.låföljdsfrågor.Frigivningfråninformationsteknologi. anstalt.och S. Ju.m.m.

Välfärd,Forskning 46.Handikapp, Rättvisa.17. ochutvecklingepidemiologi.kvalitets-- exempel förändringsarbetenochSpris 47.Påsäkring utvecklingsprojekt. inomväg- förpsykiskt18.Informationssmrkturförhälso- verksamheter störda.ochsjukvårdenen- internationellautvecklingsprocess. Bistånd organisationer.S. 48. UD.genom
Överenskommelser19.Storstadenstrañksystem. Bistånd intemationellaorganisationer.49. genomom

trafik miljö multilateralaoch i Stockholms-Göteborgs- Det biståndetsorganisationer.och Annex
Malmöregionema.K. UD.

20.Kapitalkostnader internationellainomförsvaret. formerför 50.Bistånd organisationer.Nya genom
finansiellstyrning.Fö. Sverigeochu-låndernaiAnnex FN återblick.en-zLPersonregistreringinomarbetslivs-,forsknings-och UD.
massmedieområdena internationellaJu. Bistånd organisationer.51.m.m. genomÖversyn22. lagstiftningen träñberråvara. Särstudier.UD.Annexav om

23.Et1 BFR Byggforskningenpå90-talet. Alkoholbeskatmingen.Fi.Bo. 52.nytt -24.Visstgårdetan Del 2och C. teknik53.Forskningoch förflyget.Fö.
25.Frikommunförsöket.Erfarenheter försöken Skola skolbarnsomsorgmed 54. helhetU,av en- -friarenåmndorganisation.C. nationalrapport55.Sveriges till FNskonferens miljöen om
26.Kommunalaentreprenader.Vad möjligt utvecklingUNCED1992.är En och M.-analys rättslägetochdetstatligaregelverkets 56.Kompetensutveckling utmaning.A.av en-roll.C. 57.Arbetslöshetsförsäkringenfinansierings--27.Kapitalavkastningeni bytesbalansen.Tre A.systemet. -Fi. 58. turistråd.Ettexpemapporter. nytt
28. SverigeKonkurrenseni kartläggning konkur- 59. förökadvälfärd.DelKonkurrensen av-rensförhållandenai 61branscher.Del och C.l Konkurrensförökadvälfärd.Del
29.Periodiskahälsoundersbkrtirtgari vissastatliga. Konkurrensförökadvälfärd.Bilagor.C.

kommunalaochlandstingskommunalaanställningar.60.Olika ändålika.Ominvandrarungdomari detmen
C. mångkulturellaSverige.C.

30.Särskolan primärkommunalskola. 61.U. Statensbostadskredimämndorganisationoch-en -31.Statensarkivdepåer.Enutvecklingsplantill år2000. dimensionering.Bo.
U. Vissa62. särskildafrågorbeträffandeintegritets-

32.Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.M. skyddetpåADB-området.Ju.
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förteckningKronologisk

63.Tillsynen hälso- sjukvården.över och
64. förvaltaAtt kulturmiljöer.U.
65.Ettsamordnatvuxenstudiustöd.U.
66.Hemslöjdi samverkan.

Samhall67. i går,i dag,i A.morgon.
68.Frikommunförsöket. försöksverk-Erfarenheteav

samheten reglering C.med frånstatligavsteg m.m.
69.Frikommunförsöket. försöksverk-Erfarenheteav

samheten regleringmed statligfrånavsteg m.m.
Särskildbilaga.C.

70.Ombudsmanförbarnochungdom.
71.Teaternskosmadsutveckling 1990l97S-

medsärskildastudier Operan.Dramatenav
ochRiksteatern.U.

72. kreativEn studiemiljöhögskolebiblioteketsom-pedagogisk U.resurs.



Statens offentliga utredningar 1991

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Kommunikationsdepartementet
Personregistruinginomarbetslivs-,forsknings-och Denregionalabil- ochkñrkortsadministrationen.[14]
massmedieomradena, [21] överenskommelserStorstadenstrañksystem.m.m. omHIV-smittadeersättningförideellskada.[34] trafikochmiljöi Stockholms-Goteborgs-ochMalmö--Patbljdsfrágor.Frigivningfrånanstalt, [45] regionerna.[19]m.m.
Vissa frågorsärskilda beträffandeimegritetsskyddet Säkrareförare[39]
påADB-omrâdet.[62]

Finansdepartementet
Utrikesdepartementet Finansielltillsyn.[2]

Sportsligochekonomisk inomutveckling ochtrav-Statens vidfrämjanderoll [3]export.av saloppsponøn.[71Bistånd internationellaorganisationer.[48]genom Beskattning kraftføretag.[8]avBistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Kapitalavkastningeni bytesbalansen.Detmultilateralabiståndetsorganisationer.[49] Tre [27]expertrapporter.Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Räknamedmiljön och miljö-Förslagtill natur-Sverigeochu-llindemai återblick.FN [50]en- räkenskaper.[37]Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Räknamedmiljön Förslag ochmiljo-till naturSärstudier.[51] räkenskaper.Bilagedel.[38]
Alkoholbeskattningen.[52]Försvarsdepartementet
UtbildningsdepartementetKapitalkostrtaderinomförsvaret.Nyaformerför

finansiellstyrning.[20] Särskolan primarkommunal [30]skola.-euBrandenpåSallyAlbatross.Den9-12januari1990.[33] Statensarkivdepaer. utvecklingsplantill Ar2000.En
Forskningochteknikförflyget.[53] [31]

Examination i högskolan.[44]kvalitetskontrollsom
Skola skolbarnsomsorg [S4]helhet.en- -Socialdepartementet förvaltaAtt kulturmiljöer.[64]

Utvärdering SBU. EttStatensBeredning samordnatförUt-vtlrde- [65]vuxenstudiestöd.av
ring medicinskmetodik.[6] Teaternskostnadsutveckling1975-1990av
Lokalasjukforsakringsregister[9] medsärskildastudier Operan,Dramatenavlnformationensroll handlingsunderlag ochRiksteatern.styrning [71]som -ochekonomi.[l5]. Enkreativstudiemiljöhögskolebiblioteketsom-Gemensammaregler lagstifming. pedagogiskklassifrkationeroch [72]resurs.-informationsteknologi.[l6].
Forskningoch Arbetsmarknadsdepartementetutvecklingepidemiologi,kvalitetssä--kringochSprisutvecklingsprojekt.[17]. Flykting-ochimmigratbnspolitiken.[l]Infonnationsstrtrkttrrförhälso-ochsjukvårdenen- spelreglerna [13]arbetsmarknaden.utvecklingsprocess.[l8]. Kompetensutveckling [56]utmaning.en-Någrafrågori anslutningtill arbetsgivarperiodinomen arbetslöshetsförsäkringenfinansierings-sjukpenningftsrsakringen. -[35] [57]systemet.Aborteradefoster. [42]m.m. Samhalli gar.i dag,i [67]morgon.HandihPP.Välfärd,Rättvisa.[46]
Paväg exempelpåförandringsarbeteninom- Bostadsdepartemntetverksamheterförpsykisktstllrda.[47]

Ett BFRTillsynen Byggforskningen90-talet.[23]halso-ochsjukvården. nytt paover [63] -DenframtidaOmbudsman rmsbostatrsttantnden.for [43]barnochungdom.[70]
Statensbostadsmdimamntrorganisationoch-dimensionering.[61]
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förteckningSystematisk

Industridepartementet
Översyn träñbenávara.[22]lagstiftningenomav

[58]turistrád.Ennytt
[66]samverkanHemslöjdi

Civildepartementet
[10]Affärstiderrta.

[11]Bilagedel.Affärstiderrta.
makt.[l2]ochUngdom

2och [24]DeldetanVisstgar
Erfarenheter försökenmedFrikommunförsöket. av

[25]nämndorganisation.friareen
Vad möjligt analysentreprenader. EnärKommunala

statligaregelverketsroll. [26]ochdeträttslägetav kartläggningSverige konkur-iKonkurrensen en av-branscher.Del1och [28]rensförhållandenai61
hälsoundersöknirtgari vissastatliga,kom-Periodiska
landstingskommunalaanställningar.[29]ochmunala

förnyelse.[36]ochkunskapNy
ochservice- stabsfunktionerMarknadsanpassade ny-myndighetertill ochstödetorganisation rege-av

[40]ringskansli.
ochstabsfunktionerservice-Marknadsanpassade ny-till myndigheterochstödetorganisation rege-av

Bilagedcl.ringskansli.
Delvälfärd.ökadförKonkurrens

välfärd.DelökadförKonkurrens
Bilagor.[59]välfärd.ÖkadförKonkurrens

invandrarungdomarOm i detlika.ändaOlikamen
[60]Sverige.mångkulturella

Erfarenheter försöksverk-Frikommunförsöket. av
statligregleringfran [68]medsamheten avsteg m.m.

Erfarenheter försöksverk-Frikommunförsöket. av
statligregleringfrånmedsamheten avsteg m.m.

[69]bilaga.Särskild

Miljödepartementet
[4]framtiden.ilvliljölagstiftningen

framtiden.Bilagedel.iMiljölagstiftningen
ochanalys.kartläggning [5]Sekretariatets
ochuppgifter organisation.[32]Naturvårdsverkets

konferenstill FNs miljönationalrapportSveriges om
1992.[55]UNCEDutvecklingoch -
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avlämnad högskoleutredningenI tillsattden rapport, av en avna
biblioteksfunktioneranalyseras högskolans grund-arbetsgrupp, ur

Syftetoch studentens perspektiv. finna förutbildningens är vägaratt
kvalitet bättreutbildningens utnyttjande hög-höja ettatt genom av

biblioteks- och litteraturresurser.skolans

förslag medvetenredovisas tilll integrationrapporten en mer av
högskoalebiblioteken utbildningen. Högskolans lärare måstei ett

hittills dra biblioteket arbetehelt med studen-i sittänsättannat
dess Ettoch samarbete mellanutnyttja närmareterna resurser.

och linjenämnderna, och -framförbiblioteken alltinstitutionerna -
lärarna måste utvecklas.

Arbetsgruppen översikt högskolebibliotekens varierandeöverger en
Gruppensorganisatoriska och deslutsatsresursmässiga är attramar.

svenska högskolebiblioteken med undantag jämför-ligger under- -
bar internationell standard.

Utbildning bibliotek böranvända enligt ingå all hög-i iatt rapporten
Ävenskole-utbildning. högskolans lärare bör internutbildningi sin

skaffa förförutsättningar bibliotekenbättre utnyttjasig att som en
pedagogisk resurs.

konkretaDe förslagen till åtgärder sammanfattas under följande
rubriker

Gör informationförmågan hantera till mål för allatt etto
högskoleutbildning

Gör högskolebiblioteket till pedagogisk resurso en

högskolans bibliotekRustao upp
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