
Møte i Biblioteksutvalget

Tid: Torsdag 22. mai 2008, kl. 13:00.
Sted: rom 510
Tilstede: Espelid, Fjær (ny studentrepresentant etter Lundervold), Heuch, Knutsen (nytt medlem
etter Stray).
Møteleder og referent: Knutsen.

SAKER

1. Valg av møteleder og referent. Knutsen ble valgt.

2. Valg av ny leder. Knutsen ble enstemmig valgt. (Utvalget trengte ny leder, da tidligere
leder Stray har blitt erstattet med Knutsen.)

3. Oppsummering av tilbakemelding fra ansatte og studenter. Etter oppfordring fra
Knutsen, som hadde f̊att noen spørsm̊al fra ansatte i gruppen for ren matematikk, hadde
utvalgets medlemmer bedt om tilbakemeldinger/kommentarer fra ansatte i sine respektive
grupper (ren, ABM eller statistikk) og fra studentene. Dette for å kartlegge ønsker og behov.
Det var f̊a tilbakemeldinger som ble gitt. Disse ble diskutert (og er referert nedenunder).

(A) Spørsm̊al av praktisk karakter. Knutsen hadde f̊att en del spørsmål av praktisk
karakter om biblioteket og hvordan man “finner frem”. Det gjelder f.eks. hvor man finner
lister over nyinnkjøpte bøker i matematikk (b̊ade ved UiB og andre norske biblioteker),
tidsskrifter vi abonnerer p̊a, “lister” over bestemte bokserier i matematikk o.l. Utvalget
mener at ansatte skal henvende seg direkte til fagreferent Tødenes for slik informasjon
og bruke bibliotekets nettsider. Utvalget bemerker at liste over nyinnkjøpte bøker for
realfag finnes p̊a bibliotekets hjemmesider

(http://www.ub.uib.no/avdeling/matnat/nyeboker.htm,

matematisk litteratur p̊a numrene 510-519) og at bøkene ogs̊a stilles p̊a en spesiell hylle
en tid. Tilsvarende lister finnes p̊a nettsidene til andre institusjoner (eksempelvis har
UiO liste over nyinnkjøpte bøker i matematikk). Liste over elektroniske tidsskrifter kan
f̊as under “Bibliotekportalen” p̊a bibliotekets hjemmesider

(http://bibliotekportalen.uib.no/).

Utvalget vil be om at ansatte selv finner denne informasjonen p̊a nettet og kontakter
fagreferenten direkte ved eventuelle problemer.
Knutsen har likevel allerede vært i kontakt med fagreferenten og vil ogs̊a ta en prat
snarlig med ham, mest for egen interesse og fordi det er bra med jevn kontakt mellom
fagreferent og utvalget.

(B) Plassering av matematisk litteratur. Det er noe misnøye med plasseringen av
matematisk litteratur p̊a biblioteket, nærmere bestemt at den er plassert p̊a forskjel-
lige steder og at de matematiske tidsskriftene er “blandet” med andre tidsskrift. Det
er ogs̊a noe misnøye med katalogiseringen. Dette har ogs̊a vært gjenstand for debatt i
mange år. Likevel har utvalget inntrykket av at folk finner frem og at misnøyen ikke er
s̊a sterk. Utvalget mener ogs̊a at det er lite realistisk at noe kan gjøres med dette, men
saken vil bli tatt opp i samtalen med fagreferenten.
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(C) Rutiner for innkjøp av bøker. Utvalget bemerker (slik som under forrige møte, jf.
referat fra 26.10.05) at innkjøp av bøker til biblioteket foreg̊ar p̊a to måter:

(i) Via gruppeannuum: Gruppen (ren, ABM eller statistikk) blir da enig om at deler
av gruppeannuum skal brukes til bøker, blir enig om en bestillingsliste, som da sendes
til kontoret. N̊ar det finnes “restbeløp” av gruppeannuum som ikke er blitt brukt,
vil gruppeleder informere gruppen om at dette kan brukes til bøker.

(ii) Via UB: Ansatte kan fylle ut forslagsordningen for realfag p̊a web, evt. sende e-post
eller kontakte fagreferent Tødenes direkte. Disse kjøpene belastes ikke MI. (I tilfeller
der det finnes penger “igjen”, har det vært vanlig at fagreferent kontakter MI.)

Biblioteksutvalget har selv ingen midler til disposisjon.
Utvalget bemerker at det ikke har blitt uttrykt misnøye med selve ordningen, men at det
er et par ansatte som har spurt om hvordan ordningen fungerer og hvem som bestem-
mer hva som skal kjøpes og hvordan kjøpene skal prioriteres. Utvalget har ikke f̊att
tilbakemelding p̊a at ønsker fremsatt i (ii) ikke har blitt etterkommet fra UB. Utvalget
ser derfor ikke behov for å ta initiativ til at ordningen endres, siden den er enkel og
ubyr̊akratisk.
Utvalget oppfordrer alle ansatte til å benytte seg av forslagsordningen for
realfag p̊a web,

http://www.ub.uib.no/avdeling/it/bokforslag.htm.

Skulle det vise seg i fremtiden at UB f̊ar inn for mange forslag, slik at ansatte ikke f̊ar
etterkommet sine ønsker, vil det være naturlig å se p̊a mulige m̊ater å prioritere p̊a, i
samr̊ad med gruppeleder/gruppene. Slik det er idag, f̊ar fagreferenten svært f̊a forslag
til innkjøp av bøker og kjøper derfor bøker p̊a eget initiativ, med utgangspunkt i hvilke
bøker som ansatte l̊aner p̊a innl̊an fra andre universiteter. Budsjettet for kjøp av bøker
er imidlertid lite (ca. 38000 NOK i år). Ved spesielle behov (f.eks. fra nye faggrupper),
kan fagreferent be om ekstra bevilgninger til kjøp av bøker.
Utvalget bemerker ogs̊a at bøkene kjøpt under (i) ogs̊a kan fordeles mellom de ansatte,
men oppfordrer til at bøkene sendes til UB, slik at de blir til glede for alle. Det har
blitt slik de senere årene at mer og mer bøker kjøpes p̊a prosjektmidler og beholdes av
de ansatte. Dette er selvfølgelig helt i orden, men det ville være ønskelig om flest mulig
bøker ble anskaffet til biblioteket.

(D) Innkjøp/valg av tidsskrift. Ogs̊a innkjøp av matematiske tidsskrift til biblioteket
dekkes p̊a to m̊ater (dvs. fra to “pengesekker”):

(i) Av UB: En god del tidsskrift betales av UB for realfag direkte. Disse blir kjøpt inn i
store “pakker” (gjerne felles for hele Norge) og g̊ar gradvis over til å være kun nettut-
gaver. Det er UBs m̊al å g̊a over til kun nettutgaver. Pakke- og nettløsningene gjør at
innkjøpene blir billigere. Det betyr ogs̊a at det ikke føres direkte regnskap over kost-
nadene tidsskrift for tidsskrift. For mer informasjon om “pakkene” og leverandørene,
se

http://www.ub.uib.no/fag/tidsskr/

og
http://www.ub.uib.no/fag/tidsskr/leverandorer.htm.
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(ii) Av MI (s̊akalte “overførte tidsskriftabonnement”): Dette gjelder stort sett
papirutgaver. Kostnadene for innkjøp av noen journaler har blitt overført til MI fra
UB (ved trange budsjett) de senere årene; samtidig “overtar” UB kostnadene n̊ar
noen av disse journalene blir nettbaserte eller inng̊ar i pakker. I 2008 betaler MI
155028 NOK for tidsskrifter og i 2007 var beløpet 197139 NOK.

Utvalget bemerker at lister over hvilke tidsskrift som hører til under de to gruppene kan
f̊as ved henvendelse til fagreferent (liste over tidsskrift i (ii) finnes ogs̊a hos administrasjo-
nen).
Spørsmålet om hvilke tidsskrift vi skal abonnere p̊a har vært oppe til diskusjon p̊a de
forskjellige gruppene med jevne mellomrom. Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor UB
ønsker å overføre mer kostnader til MI, slik at man har måttet redusere tidsskriftene.
(UB holder kontakt med biblioteksutvalget om dette og har møter der leder er tilstede.)
Spørsmålet om hvor mye penger MI ønsker å bruke p̊a tidsskrift er et budsjettanliggende
og utvalget har s̊aledes ingen innflytelse p̊a dette. Biblioteksutvalget har selv ingen midler
til disposisjon.
Utvalget bemerker at det er naturlig med en gjennomgang p̊a de forskjellige gruppene en
gang iblant der en g̊ar gjennom hvilke tidsskrifter man ønsker å kutte ut og hvilke nye
man eventuelt ønsker å innføre. Under “tilbakemeldingsrunden” blant de ansatte kom
det imidlertid ikke spesielle ønsker om en slik gjennomgang, bortsett fra at to ansatte
p̊a ren spurte hvordan man kunne p̊avirke valg av tidsskrifter. Utvalget ser derfor ingen
grunn til å ta initiativ til en slik gjennomgang i denne omgang. Ved endring i bevilgninger
fra UB, evt. fra instituttstyrer, til kjøp av tidsskrifter, vil man m̊atte gjøre dette.
Utvalget bemerker at dersom det skulle bli aktuelt med en endring i tidsskriftporteføljen,
bør dette kun skje med tidsskriftene under (ii).
Det er uansett ønskelig at ansatte som ønsker et nytt tidsskrift, gir beskjed om dette til
fagreferent Tødenes, som kan undersøke priser og tilbud.

(E) Fagdidaktisk bibliotek. Det har blitt uttrykt ønsker fra fagdidaktikerne om å bygge
opp et fagdidaktisk bibliotek/kjøpe inn fagdidaktisk litteratur. Utvalget slutter opp
om dette, men har som nevnt ingen midler til fordeling. Knutsen vil nevne dette for
fagreferenten.

4. Abonnement p̊a “Mathematical reviews” og “Abstracts of papers...” Utvalget
besluttet enstemmig å anbefale at instituttet ikke lenger skal abonnere p̊a “Abstracts of papers
presented to the AMS” og papirutgaven av Mathematical Reviews. Det vesentlige problemet
med abonnementene er ikke kostnaden, men lagringen.

5. Utleggelse av rapporter og bøker i atriet. Rapporter kommer ofte tilsendt fra matem-
atiske institusjoner i utlandet, samt noen bøker, og blir lagt ut p̊a bordet og hyllene i atriet.
Utvalget vil fortsette å holde et øye med disse slik at ikke for mange samler seg opp. Med
jevne mellomrom vil utvalget oppfordre de ansatte til å forsyne seg og sørge for at resten
kastes. Utvalget bemerker at situasjonen har forbedret seg betraktelig fra forrige møte, der
dette ogs̊a ble tatt opp.

6. Innkommende tidsskrift som hører til UB. Utvalget vil fortsette å holde et øye med
tidsskrift som ankommer til instituttet og som hører til UB og ha kontakt med administrasjo-
nen om dette. Det kommer jevnt henvendelser til utvalgets medlemmer om dette.
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7. Generelt arbeid i tiden fremover. Knutsen vil ta en prat med fagreferent og vil etter opp-
fordring fra gruppeleder i ren ogs̊a informere om rutiner ang̊aende kjøp av bøker og tidsskrifter
ved neste gruppemøte for ren.

Utvalget vil samles n̊ar det kommer aktuelle saker som skal diskuteres.

Møtet ble avsluttet 14.15.

Tillegg: Oppsummering av møte mellom fagreferent Tødenes og Knutsen, 02.06.08.

• Ang̊aende punkt (B): Tødenes mente det var lite man kunne endre p̊a i forbindelse med
plassering av matematisk litteratur. Katalogiseringen etter Dewey-systemet er bestemt av UB
sentralt og man kan derfor ikke gjøre noe med det. Tødenes ønsker imidlertid et samarbeid med
ansatte for å kartlegge hvilke bøker fra den gamle samlingen i biblioteket (til venstre for hyllen
med de nyinnkjøpte bøkene) kan overføres til den nye samlingen (“Dewey-suiten”). Tanken
hans er at mer aktuelle bøker skal st̊a i Dewey-suiten, mens eldre bøker og forelesningsnotater
skal forbli i den eldre samlingen. Pga. plass, vil det ikke være aktuelt å lage én matematisk
samling. Ansatte kan selv kontakte Tødenes om de ønsker at noe litteratur skal overføres fra
den gamle samlingen til Dewey-samlingen. For mer informasjon om plasseringen av bøker, se

http://www.ub.uib.no/fag/mn-fag/matematikk/mat-bok.htm.

• Ang̊aende punkt (B): Tødenes oppfordrer ansatte til å sjekke p̊a BIBSYS om bøker kjøpt
inn av MI allerede finnes i biblioteket. Noen av de nylig innkjøpte bøkene fantes allerede p̊a
biblioteket og UB ønsker i utgangspunktet kun ett eksemplar av hver bok.

• Ang̊aende punkt (E): UB f̊ar inn mange skolebøker i matematikk og Tødenes vil kontakte
fagdidaktikerne for å finne ut av om de kan være interessert i disse bøkene.
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