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Inledning  
Allt	  sedan	  Blekinge	  tekniska	  högskola	  (BTH)	  startade	  1989	  har	  biblioteket	  varit	  i	  frontlinjen	  när	  det	  
gäller	  att	  anpassa	  ny	  teknik	  för	  att	  förbättra	  och	  utveckla	  bibliotekstjänster.	  Vi	  var	  ett	  av	  de	  första	  
svenska	  forskningsbiblioteken	  att	  utveckla	  ett	  digitalt	  publiceringsarkiv	  för	  forskningspublikationer	  
och	  studentuppsatser.	  Vi	  var	  ett	  av	  de	  första	  biblioteken	  att	  utveckla	  stöd	  för	  open	  access;	  för	  
distanskurser	  i	  informationssökning;	  poänggivande	  kurser	  i	  informationssökning	  för	  doktorander;	  	  för	  
digitaliseringsprojekt	  kring	  Arkiv	  /	  Bibliotek	  /	  Museum	  och	  att	  delta	  i	  utbytesprojekt	  med	  bibliotek	  i	  
Afrika	  och	  i	  de	  baltiska	  staterna.	  

Huvudfokus	  är	  dock	  att	  ge	  biblioteksservice	  och	  stöd	  till	  studenter,	  lärare	  och	  forskare	  vid	  BTH.	  
Konkret	  betyder	  det	  att	  biblioteket	  deltar	  aktivt	  i	  den	  pedagogiska	  utvecklingen	  vid	  högskolan,	  och	  
ger	  utbildning	  och	  korta	  kurser	  i	  informationskompetens,	  informationssökning	  och	  vetenskapligt	  
skrivande,	  särskilt	  för	  studenter.	  
Sedan	  cirka	  10	  år	  tillbaka	  är	  Learning	  Lab	  en	  pedagogisk	  utvecklingsresurs	  inom	  biblioteket	  och	  
fungerar	  som	  ett	  instrument	  för	  att	  skapa	  en	  dynamisk,	  virtuell	  och	  fysisk	  mötesplats	  för	  
informationsutveckling	  och	  lärande.	  Via	  Learning	  Lab	  är	  biblioteket	  engagerat	  i	  projekt	  med	  
anknytning	  till	  området	  nätbaserat	  lärande,	  både	  nationellt	  och	  internationellt.	  

Under	  sin	  relativt	  korta	  historia	  har	  biblioteket	  organiserat	  flera	  internationella	  och	  nationella	  
konferenser.	  Engagemang	  i	  konferenser	  och	  projekt	  under	  lång	  tid	  har	  gett	  oss	  ett	  stort	  nationellt	  
och	  internationellt	  nätverk.	  	  

Under	  2015	  har	  biblioteket	  representerat	  BTH	  som	  partner	  i	  ett	  av	  EUs	  7e	  Ramprogramsprojekt	  -‐
RECODE	  (Policy	  RECommendations	  for	  Open	  Access	  to	  Research	  Data	  in	  Europe).	  Frågan	  om	  hur	  
svenska	  lärosäten	  tillgängliggör	  och	  bäst	  hanterar	  forskardata	  är	  en	  av	  de	  framtidsfrågor	  som	  vi	  är	  
engagerade	  i.	  

En	  annan	  fråga	  som	  engagerat	  oss	  under	  2015	  är	  att	  utveckla	  Skrivguiden	  –	  en	  elektronisk	  resurs	  för	  
studenter	  om	  akademiskt	  skrivande,	  tillsammans	  med	  Högskolan	  Kristianstad,	  Linnéuniversitetet	  och	  
Umeå	  Universitet.	  

2015 var året då vi bytte publiceringsplattform från vår egentillverkade IBM-lösning och istället gick 
med i DiVA konsortiet där vi nu tillgängliggör samtliga BTH:s forskningspublikationer och 
studentuppsatser. 

Att	  öka	  vårt	  engagemang	  i	  undervisningen	  och	  stödja	  studenternas	  lärande	  i	  MIK-‐frågor	  (medie-‐	  och	  
informationskunnighet)	  är	  ett	  av	  våra	  mål	  som	  varit	  prioriterat	  under	  året.	  Ett	  resultat	  av	  det	  är	  att	  
bibliotekarier	  nu	  utökat	  sin	  regelmässiga	  undervisning	  i	  ett	  antal	  program	  och	  kurser.	  

Biblioteket	  är	  inrymt	  i	  en	  funktionell	  byggnad	  på	  Gräsvik	  campus	  i	  Karlskrona.	  Biblioteksrummet	  har	  
rönt	  stor	  uppmärksamhet	  för	  sin	  design	  och	  sin	  öppenhet.	  Studenterna	  	  uppskattar	  de	  många	  
grupprummen,	  de	  öppna	  ytor	  och	  den	  centrala	  placeringen	  av	  biblioteket.	  Vi	  har	  också	  utökat	  vårt	  
öppethållande	  så	  ny	  finns	  vissa	  ytor	  öppna	  till	  klockan	  22.00	  vardagar.	  Under	  året	  har	  vi	  utökat	  
antalet	  grupprum	  och	  planerat	  för	  en	  tyst	  läsesal	  som	  ska	  invigas	  i	  början	  av	  2016.	  

… Och	  det	  finns	  mer	  att	  berätta.	  Vi	  vill	  med	  denna	  årsberättelse	  försöka	  återspegla	  en	  del	  av	  allt	  det 
som	  bibliotekets	  personal,	  trots	  stora	  nedskärningar	  de	  senaste	  åren,	  bidrar	  med	  under	  ett	  år	  för	  att	  
skapa	  en	  attraktiv	  forsknings-‐	  och	  lärandemiljö	  vid	  BTH.	  
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Lärandestöd  
Biblioteket	  erbjuder	  programanpassad	  undervisning	  i	  informationssökning	  och	  
informationshantering	  som	  utvecklas	  tillsammans	  med	  program-‐	  och	  kursansvariga.	  Det	  
övergripande	  målet	  för	  bibliotekets	  undervisning	  är	  att	  utveckla	  studenternas	  "förmåga	  att	  söka,	  
värdera	  och	  använda	  information	  för	  ett	  effektivt	  självständigt	  lärande	  i	  såväl	  studier	  som	  arbetsliv".	  

Biblioteket	  bedriver	  en	  omfattande	  undervisningsverksamhet.	  Den	  omfattar	  alla	  institutioner	  och	  
nivåer,	  från	  grundnivå	  till	  avancerad	  nivå	  med	  både	  poänggivande	  kurser	  och	  kursmoment.	  Trenden	  
har	  varit	  att	  antalet	  undervisningstimmar	  har	  stigit	  år	  efter	  år.	  Förutom	  den	  mer	  organiserade	  
undervisningen	  utförs	  parallellt	  annat	  pedagogiskt	  arbete	  i	  samband	  med	  att	  studenter	  och	  lärare	  
konsulterar	  bibliotekarier	  i	  informationsdisken.	  För	  mer	  avancerade	  frågor	  om	  informationssökning	  	  
och	  informationshantering	  kan	  BTHs	  studenter	  och	  personal	  boka	  tid	  med	  en	  bibliotekarie	  för	  
individuell	  handledning.	  	  

Undervisningens	  innehåll	  varierar	  till	  viss	  del	  beroende	  på	  nivå,	  önskemål	  från	  lärarna	  och	  de	  aktuella	  
uppgifterna	  studenterna	  arbetar	  med	  i	  sina	  kurser.	  Vanliga	  inslag	  är	  informationssökning,	  källkritik,	  
upphovsrätt	  och	  hur	  man	  söker	  effektivt	  i	  databaser.	  Andra	  viktiga	  områden	  som	  länge	  varit	  en	  del	  
av	  bibliotekets	  undervisning	  är	  plagiering	  och	  referenshantering.	  	  

Digitalt  undervisningsmaterial  
Förutom	  den	  direkta	  och	  analoga	  undervisningen,	  möjliggör	  biblioteket	  plats-‐	  och	  tidsoberoende	  
inlärning	  via	  digitalt	  undervisningsmaterial,	  både	  som	  inslag	  i	  kurser	  och	  som	  separata	  lärobjekt,	  
fritt	  tillgängliga	  på	  Bibliotekets	  webb.	  Ett sådant	  exempel	  är	  referenshantering	  och	  plagiering	  via	  
webresursen	  Refero.	  Lärobjekt	  av	  den	  här	  typen	  finns	  också	  för	  flera	  andra	  områden	  och	  
produceras	  alltefter	  behov	  och	  kapacitet.	  	  

Skrivguiden.se  
I	  slutet	  av	  2013	  lanserade	  Biblioteket	  Skrivguiden.se.	  Skrivguiden	  innehåller	  konkreta	  råd	  om	  
skrivprocessen,	  hantering	  av	  källor	  och	  referenser,	  och	  publicering	  av	  examensarbeten.	  Studenter	  
kan	  gå	  igenom	  alla	  moment	  eller	  gå	  direkt	  till	  en	  viss	  del	  för	  att	  få	  mer	  specifika	  råd.	  Skrivguiden	  finns	  
också	  i	  en	  engelsk	  version,	  Writingguide.se.	  Under	  2014/2015	  anslöt	  sig	  ytterligare	  tre	  lärosäten	  till	  
arbetet:	  Högskolan	  Kristianstad,	  Linnéuniversitetet	  och	  Umeå	  universitet.	  	  

Sökguiden  
Stora	  sökguiden	  är	  en	  självstudieresurs	  för	  studenter	  och	  används	  som	  en	  resurs	  i	  bibliotekets	  
undervisning.	  Under	  2015	  har	  inletts	  arbete	  för	  att	  uppgradera	  både	  innehåll	  och	  plattform.	  Vi	  räknar	  
med	  att	  den	  nya	  Sökguiden,	  som	  kommer	  att	  innehålla	  både	  textbaserad	  information	  och	  olika	  typer	  
av	  lärobjekt,	  som	  t.ex.	  filmer,	  publiceras	  under	  2016.	  

Ämnesguider  
Bibliotekets	  ämnesguider	  har	  vidareutvecklats	  under	  2015	  av	  kontaktbibliotekarien	  för	  respektive	  
ämne.	  Ämnesguiderna	  innehåller	  tips	  om	  databaser	  och	  resurser	  för	  informationssökning	  om	  BTHs	  
olika	  ämnesområden;	  de	  är	  tänkta	  att	  fungera	  som	  användas	  som	  utgångspunkt	  för	  
informationssökning	  och	  erbjuda	  vägledning	  om	  de	  viktigaste	  resurserna	  inom	  ett	  ämne.	  	  	  	  	  	  

Stöd  till  studenter  med  läshandikapp  
Biblioteket	  har	  delansvar	  för	  att	  studenter	  med	  någon	  form	  av	  läshandikapp	  får	  sin	  kurslitteratur	  
anpassad	  till	  tillgängligt	  format.	  Via	  nätresursen	  Legimus.se	  kan	  studenten	  ladda	  ner	  kurslitteratur	  för	  
att	  sedan	  läsa/lyssna	  i	  datorn,	  mobilen,	  på	  läsplatta	  eller	  i	  spelare.	  	  
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Examensarbeten  
Biblioteket	  har	  byggt	  upp	  ett	  digitalt	  arkiv	  i	  vilket	  examensarbeten	  arkiveras	  och	  görs	  tillgängliga.	  
Förutom	  arkivering	  erbjuder	  vi	  studenter	  och	  institutionsansvariga	  praktisk	  hjälp	  med	  
publiceringsfrågor	  runt	  examensarbeten.	  

7



Publiceringsstöd  och  stöd  till  doktorander  och  forskare  
DiVA  
Biblioteket	  ansvarar	  för	  BTHs	  publiceringssystem.	  Under	  våren	  2015	  gick	  vi	  över	  från	  vårt	  gamla	  
egentillverkade	  publiceringssystem	  i	  Lotus	  till	  DiVA.	  I	  nästan	  20	  år	  har	  det	  gamla	  systemet	  tjänat	  oss	  
väl	  men	  de	  senaste	  åren	  har	  kraven	  på	  bättre	  beskrivning	  och	  registrering	  av	  vetenskapliga	  
publikationer	  ökat,	  från	  bl.a.	  SwePub,	  och	  vi	  valde	  att	  gå	  med	  i	  DiVA-konsortiet	  för	  att	  vi	  lättare	  ska	  
kunna	  anpassa	  oss	  till	  kraven	  på	  ett	  modernt	  publiceringssystem.	  Alla	  BTHs	  examensarbeten	  och	  
vetenskapliga	  publikationer	  läggs	  in	  som	  bibliografiska	  poster	  i	  DiVA	  och	  om	  möjligt	  också	  själva	  
fulltexten.	  Den	  blir	  därmed	  samtidigt	  både	  sökbar	  och	  tillgänglig	  på	  webben.	  	  

Open  Access  
Öppen	  tillgänglighet	  ökar	  synlighet	  och	  genomslag	  i	  forskningen.	  BTH	  har	  en	  open	  access	  policy	  
sedan	  2007.	  Därför	  ingår	  det	  i	  bibliotekets	  dagliga	  arbete	  att	  ge	  forskare	  stöd	  och	  hjälp	  i	  open	  access-‐
frågor	  nu	  när	  den	  traditionella	  publiceringsmodellen	  ersätts	  av	  open	  access	  i	  allt	  högre	  omfattning.	  	  

Avhandlingar  
Biblioteket	  administrerar	  BTHs	  avhandlings-‐,	  licentiat-‐	  och	  forskningsrapportserie.	  Vi	  hjälper	  
doktorander	  med	  tryckerikontakter	  och	  ser	  till	  att	  avhandlingar	  får	  rätt	  utseende	  och	  att	  de	  
sprids	  och	  blir	  sökbara	  och	  synliga	  i	  olika	  kataloger	  och	  på	  nätet.	  2015	  publicerade	  vi	  13	  
doktorsavhandlingar,	  11	  licentiatuppsatser	  och	  1	  forskningsrapport.	  

Öppen  forskningsdata  
Under 2015 har personal på  BTHs bibliotek undersökt attityder till och hanteringen av forskningsdata vid 
BTH. Studien presenterades på 19th International Conference on Electronic Publishing 2015, Malta. Med 
dessa erfarenheter och med RECODE-projektet i bagaget, har biblioteket valts ut att ingå i en nationell 
projektgrupp under ledning av Svensk Nationell Datatjänst (SND). Tanken är att SND de närmaste åren 
ska överföra kompetens och utbilda bibliotekarier, arkivpersonal och forskare för att dessa ska stå bättre 
rustade att leva upp till omvärldens ökande krav vad gäller delning av forskningsdata.

Seminarieserie  
I	  ett	  försök	  att	  stödja	  forskare	  att	  bli	  synligare	  på	  webben	  genomfördes	  en	  seminarieserie	  på	  BTH	  
under	  vårterminen	  -‐	  Synliggör	  din	  forskning!	  –	  seminarieserie	  för	  forskare	  på	  BTH,	  Karlskrona,	  16/4,	  
12/5	  och	  4/6,	  2015.	  Under	  tre	  dagar	  presenterade	  bibliotekets	  personal	  och	  inbjudna	  talare	  olika	  
aspekter	  på	  synliggörande,	  tillgänglighet	  och	  forskningsinformation.	  

Doktorandkurs  
I	  kursen	  informationssökning	  för	  doktorander	  arbetar	  deltagarna	  med	  att	  fördjupa	  sina	  sök-‐	  och	  
publiceringsstrategier	  inom	  de	  egna	  forskningsområdena.	  Under	  2015	  har	  vi	  arbetat	  mycket	  med	  
förändringar	  i	  kursinnehåll	  och	  format	  eftersom	  kursen	  från	  och	  med	  2016	  görs	  om	  till	  distanskurs.	  

Nyhetsblad  
2015	  gavs	  det	  första	  nyhetsbrevet	  ”BTH	  newsletter	  on	  Science	  Publishing	  and	  Information	  about	  
Research	  funding”	  ut	  –	  ett	  samarbete	  med	  BTH	  Grants	  office	  för	  att	  förbättra	  informationen	  om	  
open	  access	  och	  möjligheterna	  till	  forskningsfinansiering.	  
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Kunskapsmiljö  
Biblioteket	  erbjuder	  en	  attraktiv	  och	  funktionell	  lärmiljö	  för	  möten,	  studier	  och	  undervisning.	  Det	  
övre	  planet	  med	  sina	  varierande	  typer	  av	  studieplatser	  är	  en	  mycket	  populär	  plats	  för	  BTHs	  
studenter.	  Sedan	  höstterminen	  2014	  har	  de	  tillgång	  till	  studiemiljön	  på	  bibliotekets	  övre	  plan	  till	  kl.	  
22.00.	  

Under	  året	  inreddes	  nya	  studieplatser,	  bl.a.	  	  på	  taket	  till	  det	  ”runda	  rummet”.	  Två	  grupprum	  har	  
också	  tillkommit.	  För	  att	  tillgodose	  behovet	  av	  en	  lugn	  arbetsmiljö	  för	  enskilda	  studier	  så	  pågår	  
arbetet	  med	  att	  inreda	  en	  tyst	  läsesal	  på	  bibliotekets	  nedre	  plan.	  En	  del	  av	  bokhallen	  avsätts	  för	  
detta	  ändamål.	  Den	  tysta	  studiemiljön	  kommer	  att	  färdigställas	  under	  vårterminen	  2016.	  

I	  december	  visades	  fotoutställningen	  ”Stötta	  manligt	  företagande”	  på	  biblioteket	  och	  i	  anslutning	  till	  
det	  bjöds	  personal	  och	  studenter	  in	  till	  en	  föreläsning	  med	  genusfotografen	  Tomas	  Gunnarsson.	  	  

Campus  Karlshamn  
Efter	  drygt	  tio	  år	  i	  ett	  och	  samma	  hus	  lämnade	  biblioteket	  i	  mars	  sina	  gamla	  lokaler	  på	  Campus	  
Karlshamn.	  Nu	  har	  biblioteket	  återigen	  fått	  en	  central	  placering.	  Biblioteket	  är	  nu	  en	  del	  av	  en	  
inbjudande	  miljö	  och	  som	  tidigare	  öppet	  dygnet	  runt	  för	  studenter	  och	  personal.	  Förutom	  
studieplatser,	  soffor,	  fåtöljer	  och	  böcker	  finns	  här	  också	  en	  vacker	  fiskdamm	  som	  till	  våren	  2016	  
förhoppningsvis	  kommer	  att	  innehålla	  fiskar.	  Kom	  och	  titta!	  

Sedan	  fem	  år	  tillbaka	  bemannas	  biblioteket	  av	  en	  bibliotekarie	  två	  dagar	  per	  vecka.	  Under	  den	  tiden	  
har	  bibliotekets	  bestånd	  av	  pappersböcker	  genomgått	  stora	  förändringar.	  Fokus	  ligger	  nu	  på	  design	  
och	  metod	  inom	  det	  medietekniska	  ämnesområdet.	  Behovet	  av	  litteratur	  inom	  programvaruteknik	  
finns	  förstås	  fortfarande	  kvar,	  men	  här	  fungerar	  det	  stora	  elektroniska	  beståndet	  som	  BTH	  förfogar	  
över,	  som	  en	  viktig	  informationskälla.	  	  
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Mediastöd  
Biblioteket	  står	  för	  informationsförsörjningen	  på	  BTH	  genom	  att	  köpa	  in	  litteratur	  och	  e-resurser	   inom	  
relevanta	  ämnen	  för	  våra	  studenter	  och	  forskare.	  	  

Discoverysystem  -  Summon  
För	  att	  underlätta	  för	  studenter	  och	  forskare	  att	  snabbt	  och	  enkelt	  hitta	  rätt	  litteratur	  har	  vi	  samlat	  
allt	  under	  en	  hatt	  i	  	  discoverysystemet	  Summon@BTH.	  På	  så	  sätt	  får	  vi	  en	  samlad	  sökingång	  till	  all	  
information	  och	  slipper	  söka	  igenom	  många	  olika	  databaser	  för	  att	  hitta	  rätt	  litteratur.	  Mellan	  2012	  
till	  2015	  har	  antalet	  sökningar	  i	  Summon	  ökat	  med	  nästan	  40%	  från	  166.871	  2012	  till	  231.538	  2015.	  

Länkserver och proxy
Vi uppdaterade vår länkserver (GetIt@BTH) under året och nu ska det fungera ännu bättre att få 
tillgång till de artiklar vi prenumererar på genom att klicka på GetIt@BTH-ikonen i de databaser där 
den är synlig. Länkservern kollar helt enkelt om biblioteket har en prenumeration och levererar i så fall 
den eftersökta artikeln direkt.

Böcker  och  e-böcker  
Biblioteket	  strävar	  efter	  att	  erbjuda	  ett	  brett	  litteraturutbud	  med	  många	  olika	  titlar	  (istället	  för	  
många	  exemplar	  av	  samma	  titel).	  Vi	  är	  i	  första	  hand	  ett	  referensbibliotek	  och	  har	  inte	  omfattande	  
samlingar	  av	  kurslitteratur.	  Vi	  köper	  litteratur	  efter	  förfrågan	  och	  vid	  nyinköp	  av	  böcker	  är	  det	  i	  
första	  hand	  e-versionen	  som	  köps	  in.	  Svenska	  e-böcker	  erbjuds	  dock	  sällan	  med	  en	  licens	  som	  är	   
anpassad	   efter	   de	   akademiska	   bibliotekens	   behov.	   Internationella	   (mest	   på	   engelska)	   e-böcker	  
prenumererar	  vi	  på	  i	  stora	  kollektioner	  eller	  köper	  in	  ämnesvis	  i	  paket.	  Vi	  använder	  också	  en	  modell	  
som	  heter	  PDA	  (patron	  driven	  access)	  vilket	  innebär	  att	  vi	  synliggör	  ett	  urval	  e-böcker	  i	  vår	  katalog	   och	  
när	  någon	  börjar	  läsa	  eller	  ladda	  ner	  dem	  köps	  de	  in	  automatiskt.	  

Under	  året	  har	  vi	  uppdaterat	  vårt	  tryckta	  bokbestånd	  genom	  att	  gallra	  ut	  böcker	  i	  ämnen	  som	  inte	  
längre	  är	  representerade	  på	  BTH	  (utbildningar	  eller	  forskning).	  Vi	  har	  skänkt	  böckerna	  till	  andra	  
bibliotek	  och	  till	  intresserade	  studenter/forskare.	  Det	  har	  gjort	  att	  vi	  kunnat	  ta	  bort	  bokhyllor	  för	  att	  
istället	  använda	  utrymmet	  till	  läsplatser.	  

Tidskrifter och e-tidskrifter 
Allteftersom fler och fler tidskrifter blir elektroniska och vi får permanent access till årgångarna vi 
prenumererat på online har vi minskat antal bokhyllor och ökat antalet läsplatser. Antalet tryckta 
tidskrifter har också minskat 2015. Men trots det är bibliotekets läshörna med sina sköna fåtöljer och 
havsutsikt nästan alltid fullsatt. Här finns också dagstidningar och tidskrifter för nöjesläsning.

Antal	  tryckta	  tidskrifter:	  103	  

Antal	  e-‐tidskrifter:	  15	  029	  

Svensk  och  internationell  dagspress  i  din  mobil  eller  platta  
Under	  2015	  har	  vi	  kunnat	  erbjuda	  alla	  anställda	  och	  studenter	  på	  BTH	  att	  läsa	  flera	  av	  de	  dagstidningar	  
och	  tidskrifter	  vi	  prenumerera	  på	  (internationella	  och	  svenska)	  i	  mobil	  eller	  på	  platta, eller på iPad som 
lånas direkt i tidskriftshörnan. Mycket uppskattat! 	  

Artikeldatabaser  och  bibliografiska  databaser  
Biblioteket	  erbjuder	  sökningar	  i	  161	  databaser.	  Databaserna	  finns	  listade	  på	  bibliotekets	  websida.	  Nya	  
databaser	  för	  året	  är	  två	  matematiska	  (MathSciNet	  och	  ZbMath)	  och	  en	  databas	  med	  litteratur	  om	  
forskningsmetodik	  (Sage	  Research	  Methods).	  Vi	  har	  också	  börjat	  prenumerera	  på	  ett	  arkiv	  med	  
presentationer	  från	  en	  spelutvecklarkonferens	  (GDC	  Vault).	  Under	  året	  som	  gått	  har	  vi	  uppgraderat	  våra	  
tekniska	  system	  och	  därmed	  förbättrat	  den	  digitala	  åtkomsten	  till	  artiklar	  och	  böcker	  för	  personal	  och	  
studenter	  även	  utanför	  campus.	  
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Learninglab  
Learninglab	  har	  i	  olika	  former	  funnits	  i	  mer	  än	  15	  år.	  Under	  de	  två	  senaste	  åren	  har	  verksamheten	  
förändrats	  från	  supportfunktioner	  och	  mediaproduktion	  till	  mer	  strategisk	  och	  projektinriktad	  
verksamhet.	  Målet	  är	  dock	  det	  samma	  att	  med	  hjälp	  av	  digitala	  verktyg	  utveckla	  och	  stödja	  
undervisning	  för	  lärare,	  studenter	  och	  fungera	  som	  stöd	  i	  forskningen.	  Trots	  en	  omfattande	  
verksamhet	  är	  vi	  i	  slutet	  av	  2015	  endast	  1,5	  tjänster.	  Detta	  har	  varit	  möjligt	  tack	  vare	  att	  en	  del	  av	  
supporten	  sker	  hos	  IT-‐avdelningen	  och	  att	  många	  års	  utbildningsinsatser	  bär	  frukt	  genom	  att	  lärarna	  
själva	  klarar	  många	  av	  de	  ”vardagliga”	  problemen.	  Vi	  har	  under	  2015	  fokuserat	  på	  några	  
huvudområden.	  

• Utveckla	  kursutvärderingarna	  och	  tillhörande	  system,	  samt	  använda	  vårt	  system	  även	  för
programutvärderingar	  och	  enkäter.	  Det	  innebär	  i	  praktiken	  att	  vi	  inte	  bara	  utvecklar	  utan
även	  aktivt	  deltar	  i	  uppföljningen	  med	  att	  ta	  fram	  underlag	  och	  analyser.

• Fortsatt	  utveckling,	  administration	  och	  utbildning	  av	  och	  i	  vår	  lärplattform	  ”It´s	  Learning”.
Här	  ingår	  även	  kartläggning	  av	  lärarnas	  och	  studenternas	  användning	  av	  lärplattformen
genom	  enkäter	  och	  intervjuer.

• Utveckla	  våra	  kontaktytor	  mot	  lärargruppen.	  Vår	  referensgrupp	  är	  vår	  viktigaste	  arena	  att
diskutera	  utvecklingsfrågor	  med,	  men	  vi	  arbetar	  också	  aktivt	  med	  ”fikasnack”	  dvs	  på	  ett
strukturerat	  sätt	  möta	  lärarna	  i	  deras	  fikarum.	  Även	  om	  det	  blir	  ett	  kort	  besök	  har	  många
viktiga	  frågor	  dykt	  upp.

• Sist	  men	  inte	  minst	  –	  kontakten	  med	  våra	  studenter.	  Den	  sker	  genom	  referensgruppen,	  via
enkäter	  och	  med	  studenternas	  aktiva	  dialog	  med	  oss	  om	  förändringar	  och	  utveckling	  av	  den
digitala	  lärmiljön.
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Projekt,  nätverkande  och  annan  kompetensutveckling  
Rwanda-‐projektet  
BTH:s	  bibliotek	  har	  varit	  med	  i	  ett	  SIDA-‐finansierat,	  forskningsstödjande	  projekt	  på	  ett	  universitet	  i	  
Rwanda	  sedan	  2002.	  Nuvarande	  projektperiod	  sträcker	  sig	  från	  juli	  2013	  till	  juni	  2018.	  

Det	  övergripande	  målet	  för	  biblioteksprojektet	  är	  att	  skapa	  ett	  modernt	  forskningsbibliotek	  på	  
University	  of	  Rwanda	  (UR).	  Under	  2015	  har	  BTH	  arbetat	  med	  informationskompetenshöjande	  kurser,	  
förbättrad	  tillgång	  till	  databaser,	  webbutveckling	  samt	  organiserat	  så	  kallad	  jobbskuggning	  på	  ett	  
antal	  bibliotek	  i	  Sverige.	  

Vi	  har	  haft	  nära	  samarbete	  med	  Bibliotekshögskolan	  i	  Borås	  men	  även	  med	  andra	  svenska	  lärosäten	  i	  
Sverige	  som	  arbetar	  med	  master-‐	  och	  doktorandutbildning	  i	  Rwanda/Sverige.	  Marknadsföring	  av	  UR-‐
biblioteket	  och	  dess	  resurser	  både	  i	  Rwanda	  och	  i	  Sverige	  är	  en	  viktig	  del	  av	  vår	  uppgift.	  

Mer	  information	  om	  bibliotekets	  arbete	  finns	  t.ex.	  på	  vår	  blogg:	  http://librarycapacitybuilding.blogspot.se/	  

RECODE  
Under	  2015	  har	  biblioteket	  representerat	  BTH	  som	  partner	  i	  ett	  av	  EUs	  7e	  Ramprogramsprojekt-	   
RECODE	  (Policy	  RECommendations	  for	  Open	  Access	  to	  Research	  Data	  in	  Europe).	  Projektet	  har	   
utfärdat	  policyrekommendationer	  för	  aktörer	  som	  deltar	  i	  den	  pågående	  processen	  att	  göra	  
forskningsdata	  öppet	  tillgängliga.	  RECODE	  startades	  februari	  2013	  och	  avslutades	  i	  maj	  2015	  med	  
åtta	  partners	  från	  sex	  länder.	  BTH	  har	  ansvarat	  för	  ett	  arbetspaket	  och	  medverkat	  i	  flertalet	  
projektrapporter.	  Erfarenheterna	  från	  projektet	  har	  tillfört	  kompetens	  inom	  området	  och	  bl.a.	  
initierat	  en	  intervjuundersökning	  om	  attityder	  till	  och	  hantering	  av	  forskningsdata	  på	  BTH	  samt	  
resulterat	  i	  flera	  vetenskapliga	  publikationer.	  

Diagnos  på  distans  
Under	  året	  har	  vi	  varit	  delprojektledare	  för	  ”flippat	  klassrum”	  i	  KK-‐projektet	  Diagnos	  på	  distans,	  
interna	  projekt	  hos	  TIHA	  om	  e-‐health	  (inkl	  utbildningsdagar	  för	  personal	  och	  studenter)	  och	  ett	  
nationellt	  projekt	  inom	  hälsoområdet	  för	  att	  med	  modern	  teknik	  genomföra	  uppföljningar	  av	  
patientbesök	  www.webbkollen.se	  

REGPRESS  
Biblioteket	   har	   representant	   i	   referensgruppen	   för	   Projektet	   REGPRESS,	   2015-2017	  
(Investigating	  what	  the	  regional	  means	  in	  global	  media	  culture)	  Institutionen	  för	  media	  och	  
journalistik,	  Linnéuniversitetet/University	  of	  Sheffield.	  

Elpub  
Sedan	  1999	  är	  BTHs	  bibliotek	  engagerat	  i	  både	  exekutiv- och	  programkommitten	  för	  The	   International	  
Conference	   on	   Electronic	   Publishing,	   som	   nästa	   år	   firar	   20-års	  jubileum	  på	   universitetet	   i	  
Göttingen.	   Under	   2015	   fick	   biblioteket	   en	   poster	  accepterad	  vid	  konferensen	  i	  Valetta.	  2013	  
arrangerades	  konferensen	  på	  BTH,	  Gräsvik.	  

Seminarie  och  Lärarlärdom  
Vi	  har	  genomfört	  kompetensseminarier	  kring	  examination	  och	  bedömning,	  studentaktivt	  lärande	  
samt	  en	  utbildningsdag	  om	  flippat	  klassrum.	  Tillsammans	  med	  Linnéuniversitetet	  och	  Högskolan	  
i	  Kristianstad	  	  har	  vi	  genomfört	  den	  årliga	  konferensen	  Lärarlärdom.	  
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Digital  examen  och  upphandling  av  lärplattform  
Under	  året	  har	  ett	  pilotprojekt	  för	  digital	  examen	  startats	  och	  en	  nationell	  upphandling	  av	  
lärplattformar	  påbörjats.	  Learninglab	  är	  representerad	  i	  styrgruppen	  i	  detta	  upphandlingskonsortie	  
bestående	  av	  16	  lärosäten	  som	  via	  SUNET	  nu	  genomför	  upphandling	  av	  nya	  lärplattformar.	  	  

SBF  
BTHs	  bibliotek	  är	  representerat	  i	  Svenska	  biblioteksföreningens	  styrelse	  sedan	  4	  år	  tillbaka.	  Under	  
2015	  har	  de	  stora	  frågorna	  som	  engagerat	  varit	  lobbyarbetet	  med	  nationell	  
biblioteksstrategi	  och	  upphovsrättsfrågor	  kring	  e-böcker.	  

NU2016    
Nu2016	  är	  en	  nationell	  konferens	  om	  högre	  utbildning,	  som	  genomförs	  15–17	  juni	  i	  Malmö	  av	   
Lärosäten	  Syd.	  Vi	  är	  en	  av	  arrangörerna	  och	  har	  under	  förberedelserna	  2015	  haft	  två	  medlemmar	  i	  
styrgruppen.	  

Medlemskap  2015  
BTHs	  bibliotek	  stöder	  arbetet	  med	  open	  access	  genom	  medlemskap	  i	  Directory	  of	  Open	  
Access	  Journals	  (DOAJ)	  och	  confederation	  of	  Open	  Access	  Repositories	  (COAR)	  samt	  Svensk	  
Biblioteksförening.	  Medlem	  i	  svenska	  Daisykonsortiet	  som	  utvecklar	  Daisyformatet	  som	  
internationell	  standard.

Utöver	  detta	  deltar	  bibliotekets	  personal	  också	  i	  följande	  arbetsgrupper	  och	  nätverk:	  

Arbetsgrupper  &  Nätverk  

• Arbetsgruppen	  för	  forskarstöd	  Lärosäte	  syd
• Arbetsgruppen	  studentaktivt	  lärande,	  civ.	  ing.	  BTH
• Arbetsgruppen	  för	  kompetensutveckling	  för	  biblioteksmedarbetare	  inom	  Lärosäten	  Syd
• Nationella	  nätverket	  för	  forskarstöd;	  Nätverket	  för	  forskningsbibliotekens	  pedagogiska	  roll
• Discoveryverktyg	  på	  akademiska	  bibliotek
• e-‐böcker	  på	  akademiska	  bibliotek
• Statistik	  på	  akademiska	  bibliotek
• Confederation	  of	  Open	  Access	  Repositories	  (COAR)
• DiVA	  specialistnätverk
• Skrivguiden
• ITHU	  –	  IT	  i	  högre	  utbildning
• Chefsgruppen	  inom	  Lärosäten	  Syd

Konferenser  –  arrangerade  av  biblioteket  
• Från	  student	  till	  forskare	  -‐	  om	  hur	  biblioteken	  kan	  stödja	  doktoranderna	  -‐	  arbetsgruppen	  för

forskarstöd,	  lärosäte	  syd,	  Karlskrona	  19e	  mars	  2015
• Forskningsprocessen	  	  -‐	  Nationella	  nätverket	  för	  forskarstöd,	  Karlskrona	  9-‐10	  juni,	  2015

Publiceringar,  presentationer  och  föredrag  
• Ahnström	  E-‐L,	  Linde	  P.	  VR:s	  ansökningssystem	  Prisma	  och	  andra	  delar	  av	  den	  nya

forskningsinformationsstrukturen,	  Presentation	  på	  Synliggör	  din	  forskning,	  BTH,	  Karlskrona	  4
juni.

• Linde	  P,	  Norling	  E,	  Pettersson	  A,	  Petersson	  L,	  Pettersson	  K,	  Stockmann	  A,	  Swartz	  S.
Researchers	  and	  Open	  Data	  –	  Attitudes	  and	  Culture	  at	  Blekinge	  Institute	  of	  Technology.	  In
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“New	  Avenues	  for	  Electronic	  Publishing	  in	  the	  Age	  of	  Infinite	  Collections	  and	  Citizen	  
Science:	  Scale,	  Openness	  and	  Trust”,	  IOS	  Press,	  2015.	  

• Linde	  P,	  Wessels	  B,	  Smallwood	  R,	  Price	  L,	  Noorman	  M,	  Wyatt	  S,	  et	  al.	  Feasibility	  of	  using
existing	  open	  access	  networks	  to	  support	  the	  harmonization	  of	  open	  access.	  	  Seventh
Framework	  Program;	  2015.	  RECODE	  Deliverable	  D6.1.

• Linde	  P.	  ORCID	  &	  andra	  forskaridentifikatorer.	  Vad	  är	  det	  bra	  för	  och	  hur	  gör	  man?
Presentation	  på	  Synliggör	  din	  forskning	  BTH,	  Karlskrona	  16	  april,	  12	  maj

• Linde	  P.	  VRs	  förslag	  till	  ny	  nationell	  tillgänglighetspolicy	  för	  vetenskaplig	  information	  –	  Vad
betyder	  det	  i	  praktiken?	  Presentation	  på	  Synliggör	  din	  forskning,	  Karlskrona	  4	  juni

• Linde	  P.	  Öppen	  forskningsdata	  och	  bibliotek:	  Datainventering	  på	  BTH	  och	  tankar	  kring
framtida	  stöd	  för	  RDM	  i	  forskningsprocessen.	  Presentation	  på	  ”Nätverksträff	  forskarstöd”,
BTH	  9e	  juni	  2015.

• Linde	  P.	  Öppen	  forskningsdata	  och	  bibliotek:	  Principer	  och	  rekommendationer	  i	  kölvattnet	  på
RECODE	  projektet.	  Presentation	  på	  konferensen	  ”Mötesplats	  Open	  Access”,	  Malmö	  högskola
14-‐15	  april	  2015.

• Norling	  E.	  10	  snabba	  sätt	  att	  göra	  din	  forskning	  mer	  synlig.	  Presentation	  på	  Synliggör	  din
forskning	  BTH,	  Karlskrona,	  16	  april,	  12	  maj	  och	  4	  juni

• Norling	  E.	  Erfarenheter	  av	  ResearchGate,	  Linkedin	  och	  andra	  sociala	  forskarnätverk.
Presentation	  på	  Synliggör	  din	  forskning	  BTH,	  Karlskrona	  16	  april,	  12	  maj	  och	  4	  juni

• Norling	  E.	  Hur	  hanterar	  man	  e-‐resurser?	  Presentationer	  på	  Workshops	  för	  bibliotekarier	  på
National	  University	  of	  Rwanda,	  11-‐17	  augusti

• Norling	  E.	  Hur	  hittar	  man	  och	  använder	  Open	  Educational	  Resources?	  –	  Presentation	  på
workshop	  för	  lärare	  på	  BTH,	  Karlskrona,	  24	  mars

• Norling	  E.	  Jobba	  smart	  med	  (e-‐)tidskrifter	  -‐	  	  Presentation	  på	  Statliga	  myndighetsbibliotekens
konferens	  på	  Marinmuseum,	  1-‐2	  juni

• Norling	  E.	  Padlet	  –	  visning	  av	  anslagstavla	  på	  webben	  Presentation	  på	  BTH:s	  hälsodag,
Karlskrona,	  14	  april

• Norling	  E.	  Så	  här	  gör	  man	  en	  ebok	  -‐	  Presentation	  på	  Eboksseminarium	  för	  bibliotekarier	  i
Växjö,	  28	  april

• Pettersson	  A,	  Linde	  P.	  Vår	  nya	  publiceringsdatabas—Hur	  kan	  den	  öka	  din	  synlighet	  på	  nätet?
Presentation	  på	  Synliggör	  din	  forskning	  BTH,	  Karlskrona	  16	  april,	  12	  maj

• Swartz	  s.	  Hur	  skapar	  jag	  en	  forskarhemsida/forskarblogg?	  Presentation	  på	  Synliggör	  din
forskning,	  BTH,	  Karlskrona	  4	  juni,	  16	  april,	  12	  maj

• Tsoukala	  V,	  Angelaki	  M,	  Kalaitzi	  V,	  Wessels	  B,	  Price	  L,	  Taylor	  M,	  	  et	  al.	  Policy	  guidelines	  for
open	  access	  and	  data	  dissemination	  and	  preservation.	  	  Seventh	  Framework	  Programme;
2015.	  RECODE	  Deliverable	  D5.1.
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Biblioteket  i  siffror  
Undervisning  
Under	  år	  2015	  omfattade	  undervisning	  204	  timmar.	  Sammanlagt	  deltog	  omkring	  2 400	  studenter	  
vid	  dessa	  tillfällen.	  Under	  samma	  period	  handledde	  bibliotekarier	  233	  studenter	  under	  74	  timmar.	  

Databaser  
Biblioteket	  erbjuder	  sökningar	  i	  161	  databaser.	  Utnyttjandegraden	  är	  fortsatt	  hög	  trots	  viss	  
minskning	  pga	  av	  färre	  antal	  studenter	  

2014	  Laddade	  studenter	  och	  forskare	  på	  BTH	  ned	  197	  265	  artiklar.	  Statistik	  för	  2015	  är	  tyvärr	  inte	  
tillgänglig	  vid	  tryckandet	  av	  denna	  broschyr.	  

DiVA  
Biblioteket	  gick	  över	  till	  DiVA	  publiceringssystem	  under	  sommaren	  2015.	  Sedan	  augusti	  och	  fram	  till	  
årets	  slut	  besöktes	  vår	  publiceringsdatabas	  av	  ca.	  37 000	  unika	  besökare.	  Databasen	  innehåller	  drygt	  
10.000	  poster,	  varav	  ca.	  hälften	  är	  examensarbeten	  och	  andra	  hälften	  vetenskapliga	  publikationer.	  
Drygt	  7000	  av	  dessa	  poster	  innehåller	  en	  fulltextbilaga.	  Över	  70 000	  fulltexter	  laddades	  ner	  mellan	  
juni-‐december.	  

Böcker  
I	  december	  2015	  hade	  vi	  tillgång	  till	  364	  526	  böcker	  varav	  23	  565	  tryckta.	  

Figur	  2	  och	  3.	  Trots	  allt	  tal	  om	  att	  få	  läser	  e-‐böcker	  i	  Sverige	  så	  visar	  våra	  siffror	  tydligt	  att	  
användningen	  av	  eböcker	  här	  på	  BTH	  är	  hög	  och	  ökar	  medan	  utlån	  av	  tryckta	  böcker	  minskar.	  

Figur	  1	   Figur	  2	  

Fjärrlån    

2014:	  Beställdes	  829	  fjärrlån.	  Utlånades	  1 579	  fjärrlån.	  

2015:	  Beställdes	  570	  fjärrlån.	  Utlånades	  1 201	  fjärrlån.	  
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Personal  
Lasse	  Bourelius	  
Bibliotekschef	  
0455-‐385006	  
lasse.bourelius@bth.se	  

Jenny	  Gunnarsson	  
Bibliotekarie	  
0455-‐385109	  
jenny.gunnarsson@bth.se	  
Kontaktbibliotekarie	  för	  DIDD,	  TISB	  
Webb,	  Anpassad	  litteratur	  

Christina	  Hansson	  
IKT-‐pedagogisk	  utvecklare	  
0455-‐385862	  
christina.hansson@bth.se	  

Ingegärd	  Holmquist	  
Biblioteksassistent	  
0455-‐385133	  
ingegard.holmquist@bth.se	  

Peter	  Linde	  
Bibliotekarie	  
0455-‐385103	  
peter.linde@bth.se	  
Kontaktbibliotekarie	  för	  TISU,	  TIEK	  
Publiceringsstöd,	  DiVA,	  Forskarstöd	  

Eva	  Norling	  
Bibliotekarie	  
0455-‐385132	  
eva.norling@bth.se	  
Kontaktbibliotekarie	  för	  DIKR	  
E-‐resurser,	  System	  	  
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Lena	  Petersson	  
Bibliotekarie	  
0455-‐385118	  
lena.petersson@bth.se	  
Kontaktbibliotekarie	  för	  TIHA,	  TIMN	  
Publiceringsstöd	  Examensarbete,	  RFID,	  

Anette	  Pettersson	  
Bibliotekarie	  
0455-‐385119	  
anette.pettersson@bth.se	  
Kontaktbibliotekarie	  för	  DIPT	  
Publiceringsstöd,	  Katalog,	  Anpassad	  litteratur	  

Kent	  Pettersson	  
Bibliotekarie	  
0455-‐385128	  
kent.pettersson@bth.se	  
Kontaktbibliotekarie	  för	  DITE,	  
Ekonomi,	  Pedagogisk	  utveckling	  

Anna	  Stockman	  
Bibliotekarie	  
0455-‐385102	  
anna.stockman@bth.se	  
Kontaktbibliotekarie	  för	  TIFP,	  DIKO	  
System,	  Katalog,	  Digitala	  lärresurser	  
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