Minnesanteckningar från sammanträde inom SUHF:s Forum för
bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri 2017-01-18
Skype

Närvarande
Daniel Wadskog, Lovisa Österlund, Marie Stråhle, Cristian Colliander, Fredrik Åström, Stina
Johansson, Camilla Hertil Lindelöw (antecknade)

Dagordning
Föregående mötes minnesanteckningar
Finns här: https://bibliometriforum.wordpress.com/minnesanteckningar/

Gruppens uppdrag från SUHF/Forum för bibliotekschefer
Gruppen kommer att få ett förnyat uppdrag för 2018-2019. Vi har en vakant plats, Forum
återkommer angående den. Vad gäller förtydligandet av förväntad arbetsinsats är det skrivet i
enlighet med SUHF:s mandat: varje lärosäte förväntas ge deltagare förutsättningarna för att delta i
SUHF:s grupper. Vårt förslag om projekt är något vi kan stämma av i dialog med Forum.

Vårens seminarium
Vi diskuterade gamla och nya idéer och fastnade för Open metrics (open science/open citations).
Andra idér som var på tapeten var:
Tidskriftsstrategier: publiceringsstrategier/predatory journals
Rankingstrategier
Vi undersöker möjligheterna att ha seminarium tiden 21/5-1/6 (v 21-22, undvik 24-25/5) i Uppsala.
Stina, Fredrik och Camilla fick i uppdrag att kontakta möjliga talare innan 26/1.
Cristian föreslog också att vi funderar på ett internt projekt kring ämnesklassificeringsrutiner. Vi tar
upp frågan längre fram i vår.

Upprop öppna citeringar
ISSI har ett upprop för öppna citeringar: http://issi-society.org/open-citations-letter/
Det går fortfarande att skriva under, vi sprider på bloggen.

Nytt från Swepub
Karin Grönvall har initierat ett projekt i SUHF:s regi som ska undersöka SwePub ur lärosätenas
perspektiv. Daniel är med i projektgruppen. Gruppens uppdrag är att redovisa nyttoeffekterna för
lärosätena med SwePUb, och även att ta hänsyn till Vetenskapsrådets nytta samt hur Kungliga
biblioteket och lärosätena kommer att behöva arbeta kring detta. Ska redovisas för Forum för
bibliotekschefer och SwePub-gruppen. Om vi har tankar kring detta får vi gärna höra av oss till
Daniel.
Vetenskapsrådet gjorde under hösten 2017 ett beställningsunderlag för SwePub, läs mer här:
http://librisbloggen.kb.se/2017/10/06/forutsattningar-for-ett-analyserbart-swepub/

Avrapportering från bibliometrikursen
Kursen hölls på Chalmers 27-29 november 2017. 15 deltagare med väntelista. Kursutvärderingen gav
bra betyg och deltagarna skulle gärna se mer specialiserade kurser. Chalmers var ett bra ställe att
vara på, och det fungerar bra med samarbetet med högskolan i Borås/Gustaf Nelhans.

Övrigt
Marie undrar om någon hört något om mått för bibliotek på rankinglistor. Det var ingen som kände
till något.

Nästa möte
26/3 kl 13-14.30, Daniel skickar Skype-inbjudan

