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Akademisk råd Health takker for muligheden for at komme med høringssvar vedrørende organisering af AU’s biblioteksfunktion i lyset af fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek.
Akademisk råd kan bakke op om universitetsledelsen udmeldte intention om den
fremtidige biblioteksbetjening og er enig i, at der skal sikres ligeværdigt fokus på AU
og KU i fusionsprocessen, at AU Library’s services fastholdes og AU får del i den forventede effektiviseringsgevinst.
Akademisk råd Health er tilfreds med, at oplægget understreger betydningen af at
fastholde nærheden til fakulteterne for kerneopgavens kvalitet og sikring af centrale
ydelser som health benytter sig af, herunder de elektroniske licenser, plagiattjek af
ph.d.-afhandlinger, undervisning af de studerende i informationssøgning, vejledning
i god citationspraksis, bibliometriske analyser, sparring ved udarbejdelse af litteratursøgninger og vejledning i PURE.
Akademisk råd er også tilfreds med, at HE vil kunne opretholde ønskede betjeningssteder med fagnær betjening til forskere, samlinger, studiemiljø og uddannelser.
Med hensyn til eventuel etablering af tværgående biblioteksudvalg for hele AU, vil det
være en naturlig måde at monitorere hvorvidt biblioteksfunktionen og service lever
op til den standard, der er nødvendig for at varetage behovet hos forskere, undervisere og studerende ved Aarhus Universitet. Udvalget bør have en bred repræsentation
for at sikre at alle interesser bliver tilgodeset. Akademisk råd hæfter sig ved, at der ikke i planerne er inddraget klausuler, der vil kunne sikre Aarhus Universitet i tilfælde
af, at Det kongelige Bibliotek efter fusionen ikke lever op til det nødvendige serviceniveau.
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Akademisk råd er klar over, at de biblioteksfunktioner, der kræves for at servicere
forskere og undervisere på Health ikke er væsentligt udfordret ved det fremlagte forslag. Imidlertid er vi opmærksomme på, at flere af de øvrige fakulteter har et væsentligt større afhængighed af et nært fysisk bibliotek i deres forskning og derfor også er
langt mere sårbare for en ændring af bibliotekets serviceniveau. Derfor fastholder
akademisk råd Health, at aftalen bør revurderes og, at der afsættes tilstrækkelig omhyggelighed i udarbejdelsen af aftalen, således at alle forskeres interesser ved AU
imødegås.
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