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EKONOMIHÖGSKOLANS BIBLIOTEK
&
KURSBIBLIOTEK

Verksamhetsåret 2007
I juni blev Ekonomihögskolan återackrediterad av EQUIS
(European Quality Improvement System). Biblioteksservicen
var en av bedömningsgrunderna i processen och vi delar
Ekonomihögskolans glädje över erkännandet.
Transportservicen mellan LUB-biblioteken kom igång i februari. Det innebär
att våra forskare kan beställa böcker från andra bibliotek för avhämtning på
Ekonomihögskolans bibliotek – en service som uppskattats trots vissa initiala
problem och att ännu inte alla LUB-bibliotek deltar i samarbetet.
I april och juni 2006 drabbades Ekonomihögskolans
bibliotek av det andra och
tredje inbrottet på kort tid.
Vid samtliga tillfällen tillgreps
datorer och även om
skadegörelsen i övrigt var
begränsad, innebar inbrotten
förutom de ekonomiska
konsekvenserna både
irritation och merarbete.

Besök
Antalet besökare på biblioteken är ganska
konstant men vi ser en förskjutning från biblioteket
på EC1 till kursbiblioteket i Alfa1. Sannolikt beror
det på att här finns tillgång till grupprum och en
tyst läsesal. Närheten till datorsalarna spelar
också in.

Lån
Både de lokala lånen och fjärrlånen har minskat – en logisk utveckling i en
digital tid. Lån av studentuppsatser och tidskrifter har reducerats till ett
minimum till följd av e-tillgång i OLLE resp ELIN. SOU, svensk statistik och
andra offentliga publikationer som finns att tillgå på Internet lånas mycket
sällan. E-böckerna har vuxit i antal och används allt mera och forskningsrapporter är oftast fritt tillgängliga i elektronisk form.

Tidskrifter / E-resurser
Antalet löpande tidskriftsprenumerationer fortsätter att minska medan antalet
tidskrifter tillgängliga i elektronisk form ökar. Det betyder att bibliotekets
kostnader för tryckta tidskrifter begränsas medan ansvaret för e-tillgång inom
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de ekonomiska ämnesområdena innebär att biblioteket finansierar delar av
beståndet i ELIN.
ELIN innehöll vid årets slut 20.725.000 fulltextdokument (artiklar).
Bland årets nyförvärv i ELIN märks databaserna WDI, World Development
Indicators från World Bank och MarketLine Business Information Centre.

Biblioteksundervisning
Under året har biblioteket fortsatt att arbeta för att öka informationskompetensen hos studenter och personal. Det har skett genom undervisning
till studenter på olika kurser samt genom Mitt kursbibliotek, Boka en
bibliotekarie, Sökverkstad och deltagandet i Jourhavande@Lund.
Fyra kandidatkurser inom Företagsekonomi har tillkommit bland dem som
begärt undervisning i informationssökning inför uppsatsarbetet. Trots det har
deltagandet i bibliotekets undervisning sjunkit, huvudsakligen beroende på att
undervisningen för JÖKENs studenter fallit bort. Under 2006 har även MEA
försvunnit, också den beställd av Handelsrätt.

Ombyggnadsplanering
Inför omdisponeringen av bibliotekslokalerna i EC1 anlitades inredningsarkitekt Doris Josefsberg Zelwak. Hon lämnade ett intressant förslag som
diskuterats i biblioteksnämnden och som vi hoppas kunna börja förverkliga
under 2007 bl a med inrättandet av en öppen boksamling.

Biblioteksbarometern
Under året genomfördes den andra biblioteksbarometern inom LUB-nätverket.
Enkätundersökningen besvarades av drygt 200 studenter, doktorander och
lärare på Ekonomihögskolan. Användarna är genomgående nöjda med
bibliotekets service men önskar förbättringar i Lovisa och Elin samt mera
undervisning i informationssökning. Kontakterna mellan bibliotek och lärare
bör också bli bättre. Barometern ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet
med att utveckla bibliotekens service.

LUB-nätverket
Samarbetet inom biblioteksnätverket är omfattande. Bibliotekets personal är
engagerad i funktionsgrupper inom sina respektive arbetsområden samt i flera
utvecklingsprojekt:
Lovisa referensgrupp – Lån: Barbro Persson
Lovisa referensgrupp – Periodica: Jens Fischer / Katrin Persson
Bibliotekets roll i lärandet: Bitte Holm
Jourhavande bibliotekarie: Bitte Holm
Fjärrlån: Lars-Olof Ivarsson
Funktionshindrade: Lars-Olof Ivarsson
Kvalitetsarbete och utvärdering – KvUt: Siw Kourtzman
Revision av den strategiska planen för LUB: Siw Kourtzman
Dokumentleveranser inom LUB – LUBITO: Siw Kourtzman
Samrådsgrupp för elektroniska media –SEM: Siw Kourtzman, ers.: Bitte Holm
Biblioteksrådet: Siw Kourtzman

3

Biblioteksnämnden
är samråds- och beslutsorgan i biblioteksfrågor inom Ekonomihögskolan.
Ledamöterna representerar institutionerna och studentföreningarna vid
Ekonomihögskolan samt Lunds Doktorandkår.
Ledamöter
Göran Ahlström
Claes Svensson
Krister Moberg
Sven Carlsson
Carl Hampus Lyttkens (ordf.)
Krzysztof Nowicki
Vakant
Fredrik Åkesson (vt-06)
Robin Smith (ht-06)
Stjepan Siljac (vt-06)
Erik Bodin (ht-06)

Ekonomisk-historiska inst.
Företagsekonomiska inst.
Institutionen för Handelsrätt
Institutionen för Informatik
Nationalekonomiska inst.
Statistiska institutionen
Lunds Doktorandkår
LundaEkonomerna
LundaEkonomerna
Lunds Samhällsvetarkår
Lunds Samhällsvetarkår

Övriga
Mattias Brattström
Siw Kourtzman (sekr.)

Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolans bibl.

Arbetsutskott
Carl Hampus Lyttkens
Siw Kourtzman
Mattias Brattström
Fredrik Åkesson / Robin Smith
Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Protokollen från
biblioteksnämndens möten är publicerade på bibliotekets webbplats.
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Personal

Katarina Csanta, dator- och webbansvarig. Tjänstledig.

Jens Fischer, periodikaansvarig. Han bevakar att
bibliotekets prenumerationer fungerar och håller i
kontakterna med vår tidskriftsagent och vår bokbindare.
Han registrerar alla inkommande tidskrifter i LOVISA och
arbetar kontinuerligt även med retrospektiv registrering.
Jens har varit deltidstjänstledig och då ersatts av Katrin.

Bitte Holm ansvarar för bibliotekets undervisning i
informationssökning och bibliotekskunskap i samråd med
föreläsare vid Ekonomihögskolan. Bitte hjälper också
forskare och studenter i bibliotekets sökverkstad Hades.
Jourhavande@Lund och Mitt Kursbibliotek ryms också
inom Bittes ansvarsområde.

Lars-Olof Ivarsson delar sin tid mellan Kursbiblioteket
och Ekonomihögskolans bibliotek där han ansvarar för
fjärrlåneverksamheten.
Lars-Olof är också kontaktperson för bibliotekets service till
studenter med funktionshinder.

Siw Kourtzman, bibliotekschef. Ansvarar också för förvärv
av litteratur och elektroniska resurser inom de ekonomiska
ämnesområdena.
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Barbro Persson, låneansvarig. Arbetar i låneexpeditionen
samt med bevakning och förvärv av årsredovisningar från
svenska företag.

Katrin Persson delar sin tjänst mellan Kursbiblioteket och
Ekonomihögskolans bibliotek där hon arbetar med
periodika under Jens tjänstledighet.
Katrin ansvarar också för bibliotekets webbplats eftersom
Katarina varit tjänstledig.

Anita Wikrén katalogiserar och klassificerar bibliotekets
böcker och tidskrifter i bibliotekskatalogen LOVISA och det
nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. Anita tjänstgör
även i låneexpeditionen.

På kvällar och lördagar tjänstgör biblioteksvakter i låneexpeditionerna. De är
oftast studenter från Ekonomihögskolan och är mycket viktiga för
verksamheten på våra bibliotek.
Under 2006 tjänstgjorde Susanne Forsberg, Caroline Flodberg, Katarina
Wagman och Farshad Shadloo på Ekonomihögskolans bibliotek och Daria
Galik och Martin Swieykowski på Kursbiblioteket.

Verksamhetsberättelsen godkänd av Ekonomihögskolans biblioteksnämnd 2008-xx-xx

Siw Kourtzman - Ekonomihögskolans bibliotek Box 7081 220 07 Lund, Tel: 046 – 2229446
Web: http://www.ehl.lu.se/biblioteket, Epost: biblioteket@ehl.lu.se
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BIBLIOTEKET I SIFFROR 2007

◊

Besök

Ekonomihögskolans bibliotek
Kursbiblioteket
TOTALT

90.000
96.000
189.000

◊

Läsplatser

Ekonomihögskolans bibliotek
Kursbiblioteket
Kursbiblioteket grupprum
TOTALT

125
130
32
287

◊

Öppet

tim/vecka
Ekonomihögskolans bibliotek
Kursbiblioteket

60
48
9.914
35.846
via ehl:s bibl
45.760

◊

Lån

Ekonomihögskolans bibliotek
Kursbiblioteket
Forskningspol. inst.
TOTALT

◊

Fjärrlån

till andra bibliotek
böcker
kopierade artiklar
TOTALT UTLÅN

357
135
492

från andra bibliotek
böcker
kopierade artiklar
TOTALT INLÅN

360
99
459

◊

◊

◊

Fjärrlån

Bestånd

antal titlar / exemplar i LOVISA
Ekonomihögskolans bibliotek
Kursbiblioteket
Forskningspol. inst.
TOTALT

Tidskriftsbestånd
tryckta tidskrifter
artiklar i Elin

◊

◊

68.003 / 101.599
1.529 / 7.843
7.792 / 8.383
77.324 / 117.825

Undervisning

Webbplats

schemalagd
antal lektionstimmar
antal deltagare
antal besök
antal sidvisningar
besök i olle@ehl

300
23.000.000

88
999
69.308
280.635
121.132
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