Anteckningar, SUHF:s forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri
Tid och plats: 2015-05-19, 10-12 KTH-biblioteket
Närvarande:
Stina Johansson, Chalmers tekniska högskola, stina.johansson@chalmers.se
Solbritt Andersson, Linneuniversitetet, solbritt.andersson@lnu.se
Camilla Hertil Lindelöw, Södertörns högskola, camilla.hertil.lindelow@sh.se
Marie Stråhle, SLU, Marie.Strahle@slu.se
Peter Sjögårde, KTH, ordförande, sjogarde@kth.se
David Lawrence, Linköping universitet, david.lawrence@liu.se
Fredrik Åström, Lund universitet, Fredrik.Astrom@ub.lu.se
Cristian Colliander, Umeå universitet, cristian.colliander@umu.se
Dagordning
1. Anteckningar
Stina antecknar
2. Dagens seminarium
Sarah de Rijcke och Gustaf Nelhans föreläser om ”best practice” för utvärderande bibliometri plus
gruppdiskussioner. 50/55 deltagare.
3. Kurs 20-21 maj.
Stor efterfrågan, ev. ny kurs HT 2015.
Skulle ett lärosäte kunna köpa en kurs som körs på plats om intresset där är stort (t.ex. Chalmers)?
4. Seminarium HT 2015 +. Föreslagna teman:
-

Forskningsdata: Publicering av-, citering av forskningsdata. Krockar detta med IFFIS?

-

Publiceringsstrategier

-

Swepub: workshop om hur man kan få ut och hantera data ur Swepub analys. Kan vi ordna ett
seminarium ihop med KB?

-

Chalmers ordnar workshop om altmetri inom ramarna för SUHF, bjuder in bland andra Stacy
Konkiel från altmetric.com. Förslag på fler föreläsare: Kim Holmberg, Björn Hammarfelt.
Kan en sådan workshop gå över i temat publiceringsstrategier/strategier för att synliggöra,
sprida forskning?

-

Klustring och klassificering – intressant både ur ett B & I- och finansieringsperspektiv.

Effekter av manuell kontra automatisk klassificering, konsekvenser av klassificering vid
finansiering, att definiera ämnesområden, klustring av Swepub?, klustring och matchning av
dokument – ämnesområden.

Förslag på talare:
o

Klustring utifrån direkta citeringslänkar (Peter Sjögårde, Per Ahlgren, KTH)

o

Term- och länkanalys (Christian Colliander)

o

Erfarenheter från LIU (David Lawrence)

o

Erfarenheter från KIB (Daniel Wadskog)

o

Klassificering från andra perspektiv. Finns det någon datalingvist på KTH som kan ge
nya perspektiv? (Peter kollar)

o

Ludo Waltman, CWTS (förslag på föreläsare om vi tar ut en avgift för seminariet)

Vi beslutade oss för temat Klustring och klassificering. Förslag på plats och tid: KTH-biblioteket, 5/11
13.30-17.00.

5. Övriga punkter”
-

Swepub-utvecklingen
Vad tänker utbildningsdepartementet om FOKUS? Vad händer med Swepub? Vi bevakar
utvecklingen av Swepub, efterlyser information, ev. workshop om hur man kan få ut och
hantera data ur Swepub Analys.
Feedback kommer in från referensgruppen men bör vi också återkoppla?

6. Beslut om datum för nästa möte
Planeringsmöte för seminariet ”Klustring & klassificering”: 25/8 14.00-15.30 Adobe Connect.
Preliminär tid och plats för seminariet: KTH-biblioteket, 13.30-17.00, 5/11. Arbetsgruppsmöte 1012.

