Minnesanteckningar från sammanträde inom SUHF:s Forum för bibliotekschefers
arbetsgrupp för bibliometri 2019-06-10
Närvarande: Daniel Wadskog, Lovisa Österlund, Marie Stråhle, Peter Lundin (sekreterare), Stina
Johansson, Fredrik Åström, Camilla Hertil Lindelöw

Bibliometrikurs till hösten – inventering av behov (status)
Stina och Fredrik går igenom vad de gjort sedan förra gången
Camilla länkar (på Skype-chatt) till enkät från förra kusen
Daniel har undersökt med Borås angående att vara värd för kusen. Inget klart svar än, bland annat
på grund av att datum inte är bestämt, men de har inte sagt klart nej.
Tidigare kursen har varit på Chalmers och KIB.
Planeringsgrupp behövs, bestäms att Camilla, Daniel, Lovisa och Stina ska medverka där.
Ska göras utskick/förfrågan till forum för bibliotekschefer och blogg för att undersöka vad som
efterfrågas i en kurs. Detta ska ut innan semestrarna, Daniel gör detta ”nästa vecka” (v.25).

Seminarium under hösten 2019
Camilla sammankallande.
Förslag på tidpunkt: första veckorna i november eller första veckorna i december. Krocka då ej med
Nordic Bibliometric Workshop eller ISSI.
Camilla har antecknat alla nämnda namn på personer i Sverige som forskar på bibliometri och som
skulle kunna vara intressanta att bjuda in. Dokument ligger på Google Drive. Camilla tar tag i namn
och datum.
Kommentar från Marie: önskvärt om dagen inte är för kort, kan vara svårt att motivera längre resa
om man har långt att åka.
Nytt från Swepub
Noteras att data från SwePub använts i UKÄs senaste årsrapport.
I stället för externa konsulter arbetar nu två interna utvecklare med SwePub.
Ämnesklassificeringar i SwePub går snart live. Har tittat på tidigare verktyg från Linköpings
universitet och Uppsala universitet men är egenutvecklat.
Övrigt
EUA-enkät: finns en viss osäkerhet runt vem som egentligen ska svara på den. Då alla inte sett den
kommer Marie per mail skicka ut enkäten till övriga.
Nästa möte
19 augusti klockan 10-12
Daniel skickar ut kallelse/inbjudan.

