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Inledning
Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland
och med världen som spelplats. Vår unika Linnéanda hämtar inspiration
från den nyfikne vetenskapsmannen, den gode pedagogen och den djärve
entreprenören. För UB:s del innebär det att vi vill vara en partner på alla
nivåer och bidra till universitetets framgångar i de sammanhang där UB:s
kompetens och engagemang kan göra skillnad. Vi vill även bidra regionalt,
nationellt och internationellt genom att verka för en öppenhetskultur och fri
tillgång till information.
För att stärka och tydliggöra UB:s roll utifrån Linnéuniversitetets
övergripande dokument, En resa in i framtiden – Vision och strategi 2015-2020,
har vi valt att lyfta fram ett antal mål som kommer att vara vägledande för
UB:s verksamhet under den kommande femårsperioden. UB vill bidra till
utveckling i enlighet med Linnéuniversitetets ambitioner och vi vill även vara
en nod i den nationella och internationella utvecklingen.

UB:s vision
UB – en kreativ kunskapsmiljö med innovativa och relevanta tjänster som stöd för
att skapa, sprida och bevara kunskap.

Utmanande utbildningar
Universitetsbiblioteket bidrar till utmanande utbildningar genom att stödja
studenternas kunskapsbildning och vetenskapliga förhållningssätt. De
pedagogiska tjänsterna syftar till att studenten lär sig identifiera, söka och
använda relevanta vetenskapliga publikationer samt utveckla sitt akademiska
skrivande i självständiga arbeten, enligt Linnéuniversitetets uttalade strategi
att ”stärka utbildningarna genom forskningsanknytning”.
I samarbete med andra aktörer inom Linnéuniversitetet utformar vi attraktiva
studiemiljöer och tillhandahåller verktyg för kommunikation och arbetar
därigenom för att ”vidareutveckla lärmiljöer och mötesmiljöer, både fysiska
och digitala, som främjar kreativitet och god pedagogik”.

Därför väljer vi att …

• driva utveckling av de pedagogiska tjänsterna, se till att de är välkända och
efterfrågade och välja den mest ändamålsenliga tjänsten utifrån studentens
behov
• skapa bästa möjliga samarbete med lärare för att uppnå väl integrerad 		
undervisning
• arbeta aktivt med att skapa och tillgängliggöra fria digitala lärresurser
• utveckla ett varierat utbud av väl integrerade lär- och mötesmiljöer som stödjer
informationsspridning, kommunikation och kunskapsbildning
• bevaka och arbeta för informationsresurser med ökad tillgänglighet för studenter.
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Framstående forskning
Universitetsbiblioteket bidrar till framstående forskning genom att aktivt
stödja forskarna i sin forskningsprocess. UB strävar efter att främja
forskningens nätverk av nationella och internationella samarbeten. UB strävar
också efter att hitta former för att främja tvärvetenskapliga samarbeten.
Med kreativa systemlösningar vill vi, i samarbete med andra aktörer inom
Linnéuniversitetet, på bästa sätt sprida kunskap om den forskning som bedrivs
vid Linnéuniversitetet. Inom strategiområdet har UB ett tydligt uppdrag
genom att ”systematiskt arbeta för att öka publicering med nationell och
internationell spridning”.

Därför väljer vi att …

• skapa lättillgängliga och effektiva tjänster som förmår att aktivt stödja forskarna i
deras forskningsprocess
• i dialog med forskarna driva ett kontinuerligt arbete för att säkerställa tillgång
till relevanta och lättillgängliga informationsresurser
• arbeta för ökad spridning, synlighet och tillgängliggörande av universitetets
forskningspublikationer
• bistå universitetet med analysunderlag för vetenskaplig publicering
• i samarbete med relevanta aktörer tillgängliggöra arkivmaterial och andra
dokument som är av intresse för det omgivande samhället och forskningen
• delta aktivt i nationella och internationella samarbeten med 			
forskningsstödsanknytning.
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Samhällelig drivkraft
Universitetsbibliotekets verksamhet bör komma ett brett spektrum av
verksamheter inom näringsliv, kulturinstitutioner och offentlig sektor till del.
UB blir därmed också delaktigt i att stärka kunskapsbildning och livslångt
lärande i regionen som en del av en god livskvalitet. Genom att aktivt arbeta
för fri tillgång till forskningsresultat och forskningspublikationer bidrar UB
till målet att ”arbeta systematiskt med forskningskommunikation”.

Därför väljer vi att …

• skapa förutsättningar för att så stor del av Linnéuniversitetets forskar- och
studentpublikationer som möjligt blir fritt tillgängliga för alla i samhället
• aktivt arbeta för att så stor del av UB:s samlingar som möjligt blir fritt 		
tillgängliga för alla i samhället
• hitta former för att vara en resurs för bildning och livslångt lärande
• aktivt bidra med unik kompetens för att stärka kunskapsbildning i regionen.

Globala värden
Universitetsbiblioteket välkomnar en internationell miljö där människor med
olika bakgrund och erfarenheter kan mötas, och där alla medarbetare är bärare
av tankar om lika villkor och hållbar utveckling. UB:s verksamhet ska bedrivas
i former som främjar ”jämställdhet, ekonomisk och social välfärd, rättvisa och
en god arbetsmiljö”. UB:s arbete ska kännetecknas av respekt och demokrati.

Därför väljer vi att …

• inhämta nya perspektiv på vår verksamhet genom varaktiga kontakter och
samarbeten med andra universitetsbibliotek, både inom Sverige och internationellt
• sätta in UB:s verksamhet i ett globalt sammanhang och inkludera 		
hållbarhetsperspektivet både på den fysiska miljön och våra tjänster
• tillämpa ett bemötande både internt och externt som kännetecknas av öppenhet
och respekt för alla människors lika värde.
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