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MATEMATISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I BERGEN

 
 

REFERAT FRA MØTE I BIBLIOTEKSUTVALGET
 

ONSDAG 26. OKTOBER 2005, KL 14.30, ROM 510
 

 
 
Til stede: Espelid (kom under sak 5), Heuch, Lundervold, Stray
 
Møtet ble ledet av Heuch (som formann i forrige periode)
 
Referat ved Heuch
 
 
1
 

VALG AV FORMANN
Arne Stray ble valgt som formann i biblioteksutvalget ved Matematisk institutt for
perioden 1.8.2005 til 31.7.2009.

 
2 ORIENTERING OM BYTTEAVTALE FOR PACIFIC JOURNAL OF

MATHEMATICS
Den forrige formannen har i september vært i kontakt via email med ”production
manager” for Pacific Journal of Mathematics, Berkeley, California. Det er bekreftet
at bytteordningen med Mathematica Scandinavica (organisert gjennom matematikk-
foreningene i Norden) vil bli videreført.

 
3 GENERELL INNKJØPSPOLITIKK FOR BØKER

Det var enighet om at det dessverre er oppstått vesentlige mangler i samlingen med
matematisk litteratur ved UB i de siste årene. Spesielt stiller utvalget seg positivt til
at nye faglige grupperinger ved instituttet bør kunne foreta noe større innkjøp nå.
Ansatte og studenter ved instituttet bør aktivt prøve å rette opp forholdene ved å
komme med forslag til innkjøp av bøker. Slike forslag kan fremmes på to mulige
måter: a) De kan stiles til gruppelederen for vedkommende faggruppe (ren mate-
matikk, ABM eller statistikk), eller den gruppen selv gir fullmakt, slik at bøkene
eventuelt blir betalt over gruppeannuum. b) Ønskene kan sendes til UB, eventuelt
fagreferenten Øystein Tødenes, over forslagsordningen for realfag på web, ved å
fylle ut bestemt blankett på papir, eller med epost. Under normale forhold har
biblioteksutvalget selv ingen midler til disposisjon.   

 
4 FASTERE ORDNING MED UTLEGGELSE AV ANSATTES PUBLIKA-

SJONER I ATRIET?
Utvalget mente at en bør fortsette ordningen med at ansatte legger ut kopier av sine
publiserte artikler og bøker på hyllen i atriet. Det bør imidlertid legges inn en
begrensning slik at ingen artikler skal være mer enn ca. 3 år gamle. Det kan være
naturlig at ordningen administreres av biblioteksutvalget.  

 
5 POLITIKK FOR UTLEGGELSE AV RAPPORTER

I den senere tid har det hopet seg opp samlinger med rapporter på hyllene og bordet i
atriet. Disse rapportene kommer ofte tilsendt uoppfordret fra matematiske institu-
sjoner i utlandet. Utvalget vil sørge for en sanering. Generelt bør det ikke bli
liggende rapporter som er mer enn ca. 1-2 år gamle. En bør også ta i bruk de tomme
hyllene ved den andre inngangen til atriet. Rapportserier som i utgangspunktet bare
har interesse for enkeltpersoner, bør heller gå automatisk til de aktuelle personene.
Kopier av lærebøker bør eventuelt legges ut adskilt fra rapportene. Ansatte som er
interessert i bestemte rapporter, bør oppfordres til å forsyne seg med eksemplarene.  

 
6 ABONNEMENT PÅ MATHEMATICAL REVIEWS OG LAGRING AV

HEFTENE
Etter noe diskusjon besluttet utvalget å anbefale at instituttet fortsatt skal abonnere
på papirutgaven av Mathematical Reviews. Det vesentlige problemet med abonne-
mentet er ikke betalingen, men å sørge for en rasjonell lagring av heftene. En vil
anbefale at den løpende årgangen fortsatt blir lagt ut på hyllene i atriet, men at eldre
årganger skal bli oppbevart på ledige hyller på rom 526. De mellomårgangene som i
øyeblikket er lagret på kopirommet, bør også flyttes til rom 526.

 
7 ETABLERING AV FASTERE RUTINER I FORHOLD TIL ADMINISTRA-

SJONEN I BIBLIOTEKSSAKER
Medlemmene av utvalget bør holde et øye med tidsskrift som ankommer til insti-
tuttet, slik at bl.a. publikasjoner som hører til UB kan bli riktig ekspedert. For-
mannen vil ta kontakt med administrasjonen for å få etablert en fastere ordning.
 

8 GENERELT ARBEID I UTVALGET I TIDEN FREMOVER
Utvalget bør samles fra tid til annen når det kommer aktuelle saker som skal
diskuteres. 

 
9 EVENTUELT

Ingen saker
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Møtet ble avsluttet kl. 15.25.
 

 
 
 
 
 
 
   ETABLERING AV FASTERE RUTINER I FORHOLD TIL ADMINISTRA-

SJONEN I BIBLIOTEKSAKER? Medlemmene av utvalget bør holde et øye med
tidsskrift som ankommer til instituttet, slik at bl.a. publikasjoner som hører til UB
kan bli riktig ekspedert. Formannen vil ta kontakt med administrasjonen for å få
etablert en fastere ordning.
 
 
 

 
 
 
 


