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1. Inledning
Detta dokument innehåller universitetsbibliotekets målformuleringar och utgår från
Mittuniversitetets strategi 2019–2023. Lärosätets nya strategi är heltäckande och delar
inte upp lärosätet utan gäller för forskning, utbildning och verksamhetsstöd. Fyra
områden pekas ut som särskilt viktiga: Hållbar utveckling; Relevans; Kvalitet;
Attraktivitet. Universitetets strategi innehåller en vision: ”Mittuniversitetet är ett
globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela
livet”. Visionen är också universitetsbibliotekets vision, detta ligger i linje med viljan
att integrera hela lärosätet i ett strategiskt dokument. Naturligtvis finns andra
dokument som utövar styrning/påverkan på universitetsbiblioteket såsom
Bibliotekslagen och den nationella biblioteksstrategi som Kung. Biblioteket på
uppdrag av regeringen i skrivande stund håller på att arbeta fram. Till det kommer
Mittuniversitets interna styrdokument såsom handlingsplaner för lika villkor och för
jämställdhetsinkludering.
För ett universitetsbibliotek är det helt avgörande med en välutvecklad dialog med
akademin eftersom gränsen mellan biblioteket och den akademiska verksamheten i
många delar är flytande. Biblioteksrådet är den mest formella plattformen för detta,
men det kanske viktigaste mötet mellan bibliotekets personal och lärare/forskare och
studenter sker i vardagen. Det är genom en kontinuerlig utveckling av denna dialog
som universitetsbiblioteket kan vara en strategisk resurs exempelvis vad det gäller att
uppnå målet att de studenter som lämnar Mittuniversitetet efter avslutad utbildning
undantagslöst skall vara informationskompetenta. I tider av ”filterbubblor”
och ”alternativa fakta” är det mer angeläget än någonsin att universitetsbibliotekets
kunskaper med bas i forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap är en
resurs i den akademiska utbildningens planering.
Under överskådlig framtid är vetenskapssamhällets övergång till öppen vetenskap
något som i högsta grad kommer att beröra lärosätenas bibliotek. Mer eller mindre
självklart påverkar detta arbetet med att licensiera databaser och tidskrifter, både
avseende avtalsstrukturer och kostnader. Men också UB:s undervisning, särskilt för
forskarstuderande, tar in denna förändring och kan vara en god hjälp för den juniora
forskaren att hitta strategier för att kunna hantera nya utmaningar så att forskningen
når maximalt genomslag. Kraven från EU, regering och finansiärer om att
forskningsresultat och även forskningsdata skall tillgängliggöras fritt skapar nya
behov av orientering och stöd åt forskare. Och här bevakar Mittuniversitets bibliotek
både den nationella och internationella utvecklingen genom nätverkande på olika
nivåer, vilket bidrar till att universitetsbiblioteket är en resurs både för lärosätet totalt
och de enskilda forskarna.
Morgan Palmqvist
Överbibliotekarie
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2. Övergripande målområden för UB:s
verksamhet 2019-2023


UB tillhandahåller och tillgängliggör de texter som behövs för lärosätets
utbildning och forskning på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt.



UB erbjuder ett varierat utbud av väl integrerade lär- och mötesmiljöer som
stödjer informationsspridning, kommunikation och kunskapsbildning för
lärosätet och regionen.



UB tillhandahåller en pedagogisk verksamhet som stärker studenters
informationskompetens1 och stödjer lärarna att integrera
informationskompetens i utbildningen.



UB erbjuder riktade och behovsanpassade tjänster för att stödja lärosätets
forskning, både till den enskilda doktoranden och forskaren, och för
framtagandet av underlag för utvärderingsändamål.



UB deltar aktivt i det nationella/internationella arbetet för öppen vetenskap,
vilket dels bidrar till en mer hållbar infrastruktur för vetenskaplig
informationsförsörjning globalt, dels förbättrar möjligheten för fler att
tillgängliggöra sig kunskap genom hela livet.

Utifrån dessa mål och övergripande styrdokument som nämns i förordet tas årliga
verksamhetsplaner fram med mer konkreta mål som UB planerar uppfylla under året.

Förmåga att söka, värdera och använda information för sitt lärande, t.ex. kunna förmedla sin
nyvunna kunskap via text och muntlig presentation.
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