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Bakgrund/inledning
I slutet av februari och början på mars 2018 åkte vi, Sara Parmhed (Södertörns högskolebibliotek) och
Johanna Säll (Karolinska Institutets bibliotek) till USA med stöd av Svensk biblioteksförenings
resestipendium. Syftet med resan var dels att besöka Harvard och MIT:s bibliotek i Boston,
Massachusetts samt att delta på konferensen ER&L (Electronic Resources and Libraries) i Austin,
Texas. Till Boston hade vi sällskap av Jonas Gilbert (bibliotekschef på Södertörns högskolebibliotek)
och Annikki Roos (bibliotekschef på Karolinska Institutets bibliotek).
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Studiebesök Harvard
Harvard gjorde ett imponerande program för oss inför besöket. Franziska Frey som är Chief of Staff
and Senior Advisor for University Library Strategy på Harvard Library organiserade vårt besök. I
programmet ingick besök på tre bibliotek; Cabot Science Library, Widener Library och Houghton
Library. Vi fick även kontakt med Harvard Law Library, där Harvard Lab finns och fick möjlighet att
besöka dem. Förutom biblioteksvisningarna hade Franziska bokat in möten med företrädare för olika
områden inom Harvard Library och vi kunde då ställa frågor och diskutera med dem.

Staty av John Harvard, Harvards grundare (Foto: Sara Parmhed)
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Cabot Science Library
Cabot Science Library är Harvards allmänna vetenskapsbibliotek. De har bland annat samlingar i
matematik, statistik, geologi, psykologi och växtmolekylärbiologi. Biblioteket är nyligen renoverat och
återöppnades i april 2017. I och med detta har de jobbat mycket med möbleringen för att få till
spontana mötesplatser, uppiggande färger och former på möblerna och flexibilitet i rummet. Där
fanns också ett café, en videostudio och aktivt lärande-klassrum. De arbetar aktivt med
tillgängliggörandeaspekten i biblioteksrummet.

Soffor i Cabot Science Library (Foto: Sara Parmhed)

Widener Library
Widener Library är ett fantastiskt vackert bibliotek och räknas som Harvards flaggskeppsbibliotek.
Det öppnades 1916. Biblioteket byggdes till minne av Harry Elkins Widener som var en boksamlare av
stora mått. Dessvärre reste han med Titanic och dog i samband med förlisningen 1912. Hans mamma
Eleanor Elkins Widener lät bygga biblioteket till minne av sin son. I biblioteket finns bland annat de
böcker Harry hann att samla innan han dog. De är 3 300 stycken. I samlingen finns bland annat ett
exemplar av Gutenbergs bibel.
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Widener Library (Foto: Johanna Säll)

Houghton Library
Houghton Library är det bibliotek som ansvarar för och förvarar raritetssamlingarna på Harvard. Det
öppnades 1942. Böcker som inte fick plats i Widener Library flyttades bland annat över till Houghton
Library. Huset är byggt för att ha rätt klimat för den äldre litteraturen. Eftersom samlingarna växer
har även Houghton fått flytta på en del av sin samling till bibliotek som byggts senare än Houghton.
I detta bibliotek finns det även en del gamla möbler, till exempel Emily Dickinsons skrivbord. Två
bibliotekarier visade oss runt på Houghton Library. De hade tagit fram material med svensk
anknytning, bland annat ett handskrivet originalmanuskript av August Strindberg samt en mycket
vacker gammal bibel. En av bibliotekarierna hade lärt sig svenska och tyckte det var väldigt roligt att
få besök från Sverige.
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Houghton Library (Foto: Johanna Säll)

Emiliy Dickinsons skrivbord på Houghton Library (Foto: Johanna Säll)
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Harvard Library Innovation Lab och Harvard Law Library
Harvard Library Innovation lab är en gruppering av personer med olika bakgrund, till exempel
programmerare, bibliotekarier och jurister som bildades 2010. De tillhör organisatoriskt Harvard Law
Library och deras uppdrag är att vara framåtblickande och hitta lösningar på problem i gränslandet
mellan bibliotek, teknik och juridik. Det de strävar efter är att öppna upp och bevara information
inom lagområdet med förhoppningen att det ska vara användbart och komma till nytta även inom
andra områden. Vi träffade Jocelyn B. Kennedy, Executive Director på Harvard Law Library samt
Adam Ziegler, Managing Director på Harvard Library Innovation Lab.
I dagsläget har de fyra stora projekt som de arbetar med:








H20 är ett projekt kring e-böcker inom juridik, de kallar det själva för “Spotify för
juridikböcker”. Innehållet är böcker och texter som producerats på Harvard som de kan göra
vad de vill med. Innehållet är delvis integrerat med Canvas, (deras lärplattform). Även
material från CAP (Case law access, se nedan) kommer kunna vara tillgängligt här.
Nürnberg trials project- är ett digitaliseringsprojekt där man digitaliserar drygt 1 miljon sidor
från olika dokument kring Nürnbergrättegången för att göra det mer tillgängligt och för att
bevara det för eftervärlden.
Case law access project- CAP: ett projekt som går ut på digitalisera och tillgängliggöra cirka
40 miljoner sidor med amerikanska domstolsbeslut från kolonialtiden och framåt. Projektet
är delvis externt finansierat och det kommer därmed att under 8 år vara något begränsad
tillgång till materialet men sedan släpps det helt fritt. De har en scanner som scannar 100000
sidor/dag som sen skickas för OCR-bearbetning och kommer tillbaka som XML-filer som läggs
in i en databas. De hoppas att de olika domstolarna i USA ska börja publicera allt sitt material
online framöver istället för i böcker som de gör nu.
Perma CC: ett projekt som vill hitta en lösning på länkröta med mottot: “Websites change,
perma links don’t”. De skapar helt enkelt kopior av webbsidor som de såg ut vid ett visst
tillfälle. Koden bakom projektet är fritt tillgänglig.

Efter besöket på Library Innovation Lab visade Jocelyn Kennedy oss runt på Harvard Law Library. Vi
fick bland annat fick beskåda deras scanner och den vackra läsesalen samt ett minnesrum över
Harvard Law-studenter som stupat i första och andra världskriget.
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Tyst läsesal på Harvard Law Library (Foto: Johanna Säll)

Möten Harvard
Möte med Peter Suber och Elizabeth Kirk, Scholarly Resources om
Open Access
Peter Suber och Elizabeth Kirk berättade att Harvard University var först i USA med att ha en OApolicy. Det tog dem två år av hårt och enträget arbete för att få igenom den. De poängterade flera
gånger att det är viktigt att jobba för OA och inte försöka underminera andra initiativ från förlagens
sida. De menade också att universitetens egna arkiv spelar en oerhört stor roll i arbetet med OA.
Harvard har tagit ställning mot hybridtidskrifter och betalar därför aldrig ut pengar från deras APCfond till artikelpublicering i hybridtidskrifter.
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Elizabeth Kirk och Peter Suber, Scholarly Communications på Harvard. (Foto: Sara Parmhed)

Möte med Katie McGrath, Director of Administration and Finance,
Suzanne Wones, Associate University Librarian for Digital Strategies and
Innovations och Laura Wood, Associate University Librarian for
Research and Education om Skills needed for the library in the future
Suzanne Wones, Laura Wood och Katie McGrath berättade om ett initiativ de kallade Library learning
initiative, som går ut på att vidareutbilda personalen där det saknas kompetens. De vill skapa ett
mind set för personalen där de hela tiden ska vilja lära sig nya saker. Man blir aldrig fullärd. Om en
medarbetare kommer med ett förslag till sin chef där personen ifråga vill testa något nytt så ska
svaret från chefen vara “Ja!”. De strävar efter att få med sig alla medarbetare och inte bara dem som
vanligtvis är initiativrika och framåt.

Möte med Ann Whiteside, Librarian/Assistant Dean for Information
Resources, Frances Loeb Library och Len Levin, Associate Director,
Collection and Knowledge management, Countway Library of Medicine
om Library Community Building
Ann Whiteside och Len Levin (som var med via telefon) jobbar på bibliotek som ligger lite utanför
campuskärnan. De ordnar många utställningar och föreläsningar för att locka till sig besökare. En stor
andel av deras studenter kommer från andra länder. De har märkt att förkunskaperna skiljer sig åt
och behovet att skapa nya sätt för att lära ut till olika grupper har ökat. Därmed krävs också nya
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tekniker. De har skapat en “cultural competency”-kurs för att underlätta för studenterna. På Lens
bibliotek har de therapy dogs för att minska stressen hos studenterna.

Studiebesök- MIT, Massachusetts Institute of Technology

MIT main building (Foto: Sara Parmhed)

MIT har sedan de släppte sin rapport “Future of Libraries” i slutet av 2016 fått väldigt mycket frågor
om studiebesök och förfrågningar om hur de jobbar. Så till den grad att de i princip fått säga nej till
alla typer av förfrågningar. Vi hade dock turen att få till både en rundvandring runt MIT:s campus
samt ett möte med Kim Maxwell som är chef för avdelningen Acquisitions & Appraisal på MIT
Libraries. Rundvandringen hölls av Keith Glavash, Associate Director of Administration som jobbat
länge på MIT. Vi utgick från Hayden Library där stora ombyggnadsplaner finns, huset är från 60-talet
och i stort behov av renovering och uppdatering. Finansiering saknas dock att täcka allt så de tar en
liten del i taget.
Rundturen fortsatte genom vindlande korridorer inne på MIT till Barker Library, Engineering Library
där de har en fantastisk tyst läsesal som är oerhört populär som studieplats. Vi fortsatte rundturen
runt hela campus som är fylld av intressanta byggnader.
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Takkupolen ”The Dome” i tysta läsesalen på Barker Engineering Library, MIT (Foto: Johanna Säll)

Del av byggnaden Ray and Maria Stata Center på MIT ritad av arkitekten Frank Gehry (Foto: Johanna Säll)
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Möte med Kim Maxwell- MIT
Vi träffade Kim Maxwell på Hayden Library, vilket räknas som huvudbiblioteket på MIT. Kim är chef
för Acquistion & Appraisal vilket är en ny avdelning på MIT Libraries sen första februari 2018.

Hayden Library, MIT (Foto: Johanna Säll)

Mötet med Kim blev väldigt detaljerat kring e-resurser men hon berättade även mycket om hur de
arbetat vidare efter att de släppte rapporten Future of Libraries. Som ett resultat av rapporten har de
bland annat arbetat fram sju strategiska mål för biblioteket. Här är dessa mål:










Reorient our service portfolio towards innovative approaches that support emerging
digital forms of scholarship, teaching, and learning and provide essential resources
and services to critically and effectively create, use, and share information
Leverage our resources, reputation, influence, and expertise to support and, where
appropriate, lead, global collaborative efforts to create more open, equitable,
accessible, and durable models and systems for information exchange;
Make scholarly content generated by MIT more open, accessible, and durable.
Optimize and upgrade all existing core systems and technical infrastructure to address
technical debt and ensure the success and sustainability of an open content platform;
Continuously assess and adjust the service profile of library spaces to achieve an
optimal balance among core functions of holdings, learning, community, and
creating
Develop and articulate a research agenda aimed at defining, understanding, and
solving grand challenges in information science and scholarly communication and
establish a research initiative to advance this agenda

11



Equip, empower, and inspire staff to leverage their unique skills and interests, and to
pursue new knowledge — individually and collectively — so all can effectively and
meaningfully contribute

Bland annat sista målet känner vi igen från diskussionerna på Harvard. E-resursarbetet på MIT
genomsyras av de nya målen. Även organisationen på biblioteket har påverkats och ändrats så att
den ska ligga mer i linje med utvecklingen. Vi förvånades av att arbetet med e-resurser på MIT både
ligger i framkant vad gäller teknik och arbetssätt, samtidigt använder de ett hemmasnickrat ERMsystem från 1999, vilket inte känns så modernt.

Reflektioner kring Harvard och MIT
Harvard Libraries är mycket större med cirka 900 anställda i jämförelse med MIT Libraries som har
175 anställda. Harvard Libraries har ett konstant inflöde av pengar. Så pass att de ibland inte vet hur
de ska använda dem på bästa sätt. MIT har ett ständigt behov av mer pengar. Vissa byggnader är i
ganska dåligt skick och i behov av renovering. MIT köper fastigheter för att hyra ut dessa och på det
sättet få in pengar.
Harvard är betydligt mer stängt, man behöver passerkort överallt och det sitter vakter vid entrén på
biblioteken. Som Kim Maxwell uttryckte det: “You need a letter from God to get in”. Allmänheten kan
alltså inte alls komma in på biblioteken på Harvard.
MIT däremot är väldigt öppet. Man kan gå in i alla byggnader dagtid och biblioteken är öppna för
allmänheten.
Både Harvard och MIT värnar om sitt varumärke och skriver därför mycket sällan på något policydokument eller rekommendationer.
När det gäller avtal för e-resurser undviker både MIT och Harvard “big deals”. De förhandlar mycket
själva eller köper enstaka titlar, som Elizabeth Kirk sa att de köper “à la carte” även om de inte tjänar
på det. De anser att det är ett ställningstagande.
Båda lärosätena är mycket utåtriktade och vill gärna samarbeta med andra. Studenter från Harvard
och MIT har tillgång till varandras bibliotek. Intrycket vi har fått är att de tycker det är mycket
givande att möta oss från andra länder och diskutera samarbeten och utbyta erfarenheter.

Konferensen ER&L, (Electronic Resources and Libraries)
ER&L är en nischad konferens som hålls årligen, de senaste åtta åren i Austin, Texas. Detta var 13:e
året den hölls och över 1000 deltagare från 17 olika länder deltog i årets upplaga. Vi var de enda
deltagarna från Sverige men från våra grannländer Danmark och Finland fanns det också
representanter. Innehållet spänner över områden som “Managing e-resources & licensing”,
“Collection development & assessment”, “User experience & Promotion” och “Emerging
Technologies & Trends”. Konferensen är välorganiserad och genomsyras av en trevlig, avslappnad
stämning. Det finns väldigt många sessioner att välja mellan, 10 olika sessioner löper parallellt så det
vill till att kunna välja bara en när flera låter lockande. Som tur är får man som deltagare tillgång till
ett videoarkiv ett år efteråt så man kan ta igen de sessioner man inte kunde gå på.
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ER&L Conference programme

Opening Key Note speaker var Robyn Caplan från Data & Society som talade om “Content Standards
and Their Consequences”. Hennes föreläsning finns fritt tillgänglig att titta på här:
http://events7.mediasite.com/Mediasite/Play/37894d13440949c6be404481e08904c21d
Avslutande Key Note Speaker var Siva Vaidhyanathan som talade om “Anti-Social Media”. Även hans
mycket tankeväckande, inspirerande och roliga föreläsning finns att se här, den kan vi varmt
rekommendera:
http://events7.mediasite.com/Mediasite/Play/d468c920fb544fad9192f374c763191c1d
Exempel på övriga intressanta sessioner vi deltog i var “RA21: access made easy” som beskrev RA21ett initiativ från Association of Scientific, Technical, and Medical Publishers (STM) och the National
Information Standards Organization (NISO). RA21 går ut på att hitta bra alternativ till IP-baserad
access till licensierat material och att skapa nya standarder för detta. Mer information finns på deras
hemsida: https://ra21.org/
Flera av sessionerna var mycket praktiskt inriktade, vilket vi inte riktigt är vana vid, så det var mycket
uppfriskande. En session vi deltog i hette “Crying, waiting, hoping. How to make sure your remote
users can access e-resources.” som hölls av Michael Peters som är Serials & E-Resources Coordinator
på University of the Incarnate Word och Hank Sway som är product analyst på OCLC. De skickade ut
enkäter för att ta reda på vilka problem som finns med användare som är utanför campus. Det visade
sig att det finns två stora problem. Antingen att proxyn inte används i den utsträckningen den borde.
En anledning var att länkar inte innehåll proxyprefixet som gör att användaren kommer till proxyn
och kan logga in och därmed komma åt sina resurser. Det andra stora problemet var att användarna
inte skriver rätt inloggningsuppgifter och därmed inte kommer vidare. De hade följt loggarna för att
se om initiativen till förbättringar som togs från bibliotekens sida gjorde att
inloggningsmisslyckandena minskade. Antalet misslyckade inloggningsförsök minskade, men var
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fortfarande otillfredsställande många, vilket gjorde att de funderade på vilka åtgärder de skulle ta för
att minska dem ytterligare.
En annan session på temat åtkomst utanför campus och EZproxy hölls av Noelle Egan som är
eResources & Acquisitions Librarian på Drexel University Libraries och Erin Finnerty som är Electronic
Resources Librarian på Temple University. Deras föredrag hette “The life-changing magic of tidying
up: The librarian art of decluttering and organizing EZproxy.” De berättade om hur de arbetar aktivt
för att hålla ordning och reda på alla databasstanzor och hur en av dem fick ta över en EZproxy som
var i oordning och hur de nu har strukturerat den så att allt fungerar som det ska. De tipsade om
praktiska länkar med information som är matnyttig för oss som försöker hålla ordning i proxyn, så att
all åtkomst utanför campus fungerar så bra som möjligt.

Avslutande ord
Sammanfattningsvis är vi oerhört nöjda med vår resa. Mottagandet på Harvard Libraries och MIT
Libraries var helt fantastiskt. Möjligheten att få utbyta erfarenheter och få se dessa otroliga miljöer
och bibliotek är verkligen inspirerande.
Konferensen i Austin gav oss mycket matnyttigt och har gjort oss taggade att arbeta vidare med det
vi har lärt oss.
Tack Svensk biblioteksförening som gjorde denna resa möjlig för oss!
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