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HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Policy för vetenskaplig informationsförsörjning
för Högskolan i Halmstad
Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad 2006-06-09. Dnr. 19-2004-1335.

Detta är ett av styrdokumenten i Högskolan i Halmstads kvalitetssystem. Det avser
informationsförsörjning för vetenskapligt ändamål och avser både forskning och
undervisning. Biblioteksstyrelsen ansvarar för uppföljningen av detta dokument.
Tillgång till vetenskaplig information är en strategiskt viktig fråga för hela
Högskolan. Vetenskaplig information ska göras tillgänglig för Högskolans studenter
och personal, och det vetenskapliga material som Högskolan producerar ska göras
tillgängligt för den övriga akademiska världen och för allmänheten. Även källmaterial
som används för vetenskapliga undersökningar omfattas av begreppet vetenskaplig
informationsförsörjning.
Biblioteket har en central roll i detta arbete. Dokumentet ”Uppdrag, mål och uppgifter
för Högskolebiblioteket i Halmstad”, fastslaget av Högskolestyrelsen, ger en
övergripande bild av Bibliotekets roll inom högskolan. Bl a sägs: ”Biblioteket, som
skall ses som en central pedagogisk resurs, har till uppgift att effektivt tjäna och
främja forsknings- och utvecklingsarbete, undervisning och högre studier.” Av
dokumentet framgår att bibliotekets service ska omfatta olika kategorier av kunder,
nämligen studenter, lärare, forskare, övrig personal och allmänheten.
Informationskompetens
Enligt Högskolelagen ska högskoleutbildning medverka till att studenterna utvecklar
sin förmåga ”att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå” samt att kunna ”följa
kunskapsutvecklingen” (Högskolelagen, kap 1, §9).
Detta innebär bl a att Högskolan har en skyldighet att ge studenterna tillfälle att
utveckla det som brukar kallas informationskompetens (information literacy). I
dagens högskola läggs stor vikt vid lärande som bygger på att studenten, enskilt eller i
grupp, ska formulera ett problem samt hitta information för att lösa det. Informationskompetens är lika viktig inom forskning och forskarutbildning.
Förmågan att hitta vägar och verktyg för att nå fram till den eftersökta informationen,
d v s informationskompetens, har en central roll i undervisning och forskning.
Biblioteket har stor betydelse i utvecklandet av studenternas informationskompetens.
Utbildningsnämnden ansvarar för att informationskompetens ingår i Högskolans
utbildningar och utbildningsstrategi
Biblioteket utgör en viktig resurs för utbildning av studenter i informationssökning.
Utbildningsnämnden, Sektionerna och Biblioteket ska söka samverkansformer för att
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åstadkomma en god informationskompetens för studenterna vid Högskolan i
Halmstad.

Publicering
Formerna för den vetenskapliga publiceringen håller på att förändras. Digital teknik
ger möjlighet till snabbare spridning av resultat och möjliggör fri åtkomst. Högskolan
ska medverka till en friare tillgång till vetenskaplig information. ”Open access” stöds
av Högskolan i Halmstad.
En databas över Högskolans vetenskapliga publicering upprättas. Biblioteket, i
samarbete med CITE, ansvarar för driften och sektionerna för registreringen av
uppgifterna. Högskolans forskare uppmanas att, när så är juridiskt möjligt, deponera
en kopia av varje publicerad artikel i detta arkiv. Med detta skulle vi uppnå:
Ett instrument för redovisning av forskningen på Högskolan i Halmstad.
Bättre marknadsföring av forskningen på Högskolan i Halmstad.
Att vetenskapligt material producerat inom Högskolan i Halmstad blir sökbart i
olika sökmotorer för webben.
Högskolans forskare ska därutöver uppmuntras att publicera sin forskning i fritt
tillgängliga vetenskapliga tidskrifter när lämplig sådan existerar.
Regler som styr hur publiceringen av vetenskapliga dokument vid Högskolan ska
skötas regleras i “Riktlinjer för vetenskaplig publicering vid Högskolan i Halmstad”
som antas av rektor.

IT-stöd
Datornätverket och dess anslutning till Internet är en mycket viktig infrastruktur för
informationsförsörjningen.
I Högskolan i Halmstads IT-policy betonas att personal och studenter ska ha tillgång
till arbetsmaterial på distans. Biblioteket ska ha som mål att de databaser, digitala
baser för tidskrifter samt artikelarkiv man tecknar avtal med ska vara tillgängliga på
distans.
I enlighet med “Policy för Högskolan i Halmstads webbsidor” ska också Högskolans
webbsidor vara ett instrument för informationsförsörjningen.

Nationellt digitalt bibliotek
Ny digital teknik gör att invanda mönster i biblioteksvärlden måste ifrågasättas: Vi
står inför framväxten av ett nationellt digitalt bibliotek.
Högskolan i Halmstad ska genom Biblioteket aktivt medverka i denna process.
Biblioteket ska eftersträva integration med det nationella bibliotekssystemet Libris.
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Biblioteket
Biblioteket ska ha de erforderliga lokalytor som behövs för att kunna uppfylla
Högskolans åtagande vad avser vetenskaplig informationsförsörjning. Lokalytorna
ska ha en storlek och standard som är likvärdig med genomsnittet för andra
högskolebibliotek.
I samband med planering av nya lokalytor för Biblioteket ska det övervägas huruvida
det är lämpligt att samlokalisera bibliotek med andra verksamheter vid Högskolan i
Halmstad. Därigenom kan vi uppnå vad som brukar kallas ett ”resurscentrum” för
studenter och personal i syfte att uppnå effektivare resursutnyttjande samt förbättra
förutsättningar för vetenskaplig informationsförsörjning.
En inventering av lokala litteratursamlingar utanför Biblioteket bör göras. Behov av
lokala boksamlingar av handbokskaraktär nära tjänsterummen och tidskrifter i
samlingsutrymmen kan finnas, men detta måste samtidigt ställas mot god hushållning
av Högskolans resurser.

