Rapport från
besök på EPFL,
Lausanne,
Schweiz
École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), är ett universitet i Lausanne, Schweiz.
Universitets inriktning är främst naturvetenskap och
ingenjörskonst. På universitetet finns ett bibliotek
inrymt i Rolex Learning Centre. EPFL beskriver sig
själva som drivna av nyfikenhet, samarbete och
lärande.

Bakgrund
Universitetets ledning bestämde att de 10
institutionsbibliotek som fanns på universitetet
skulle slås ihop till ett och inhysas i det framtida
lärande centret.
En japanskt arkitekt (SAANA) vann tävlingen och
bygget finansierades till hälften av EPFL och till
hälften av sponsorer där Rolex stod för hälften
av kostnaden. Därav namnet Rolex Learning
Centre. Byggnaden stod klar 2010.
Rolex Learning Centre och biblioteket är öppet
för allmänheten.

Lärmiljöerna
Biblioteket är inhyst i Rolex Learning Center
och arkitekturen är inte likt något någon av
oss kan påminna oss om att vi har upplevt.
Känslan i och utanför är påtagligt taktil,
golvet inomhus är böljande, nästan inga
platta golv finns.
Tanken var att man skulle ha en byggnad i
ett plan, utan väggar och med ljudisolering
som man löste med den böljande formen.
På golvet ligger en textilmatta.
När man stiger in i Rolex Learning Centre
möts man av en informationsdisk som
bemannas av studenter. I anslutning till
entréen finns också ett café. En entré direkt
in i biblioteket finns också. Biblioteket har
stängt två dagar om året; på nationaldagen
och på julafton.
Utomhus känns det som om man
fortfarande är del av learning centret.
Sommartid finns mycket utomhusmöbler
studenterna kan använda.

Lärmiljöerna
Inne hänger hela centret ihop eftersom inga
innerväggar finns, dock fanns glasväggar till
grupprummen samt väggar som avskiljer
konferensrum och liknande, dessa är dock
centralt placerade så det hindrar ingen framfart.
De hade använt gallerväggar för att låsa in och
avgränsa.
Studiemiljöerna bestod av många olika möbler.
Det mest iögonfallande var Fatboy-säckarna i de
böljande delarna, dessa användes till allt. Det
var så uppenbart att studenterna älskade dessa
och dess många olika användningsområden,
som fåtölj, som sovmadrass, som vila, som mys,
som skrivbord, som stol mm.
Sedan fanns tysta kub-liknande långbord,
grupparbetsplatser, enskilda platser. Det fanns
ett antal grupprum, med både bord/stolar,
whiteboards och fatboys i. Elen var ett
bekymmer då huset är byggt i betong, att dra
nya elkablar låter sig inte göras så enkelt. Därav
inga skärmar ännu i grupprummen.

Organisation - Biblioteket
EPFL har idag en organisation bestående av 3
enheter, men ska omorganiseras under 2023.

Vi ser att den nya organisationen liknar det vi är vana
vid från Sverige. Mer krut kommer läggas på att driva
open-access relaterade frågor som efterfrågats av
universitetet.

Biblioteket
De är 48 anställda och alla blir mer
specialiserade. Alla står i welcome
desk. Att de kallar det för welcome
desk genomsyrar hela deras syn på
sin plats i studenternas “learning
centre”.
De har ett backoffice till disken där
de kan ta “digital desk”. I nuläget
bemannar de welcome desk med 1
person medan en annan har den
digitala delen med mejl och
telefon. Men de kan hjälpas åt vid
behov. De tar statistik på frågorna i
disk genom en digital app.

Bibliotekariernas
arbetsplats
Arbetsplatserna är helt öppna men
med fasta platser. Känslan är att
det är en kreativ och tillåtande
arbetsmiljö. Men behovet av tysta
lurar påpekades av flera.
De använder arbetskläder när de
rör sig ute i miljön (se bild) men
det var inte tvingande.
De hade roligt åt att vi beskrev att
det i Sveriges universitetsmiljö inte
är särskilt vanligt och lite
kontroversiellt.

Lärmiljöerna
I bibliotekets del fanns mest bord och stolar för studier,
både större och mindre enskilda. Det fanns en tyst
avdelning där kub-liknande möbler fanns. De flesta
böckerna stod i kompakt-hyllor medan det senaste stod
framme. Arkitektur och matematik är fortfarande ämnen
som bygger på mycket tryckt material, medan de andra
ämnena mer och mer blir digitala.

Man hade en teaching collection (kursbokssamling)
men hade slutat med ref. ex då de ofta försvann,
gömdes och aldrig räckte till. Böckerna hade en qr-kod
på framsidan så man kunde scanna sig till e-boken i de
fall detta fanns.
Återlämning hade en fantastiskt kub som man med
hjälp av grafisk illustration visade hur den fungerade.
Den smälte fint in i miljön. De använder böter men
funderar på att sluta med det, i Schweiz är det dock
vanligt att betala administrativa avgifter för allt.

Lärmiljöerna

På sök-stationerna runt om i biblioteket hade man en Skärmbild som
uppmanar att boka bibliotekarie.
Biblioteket har en gaming station och lånar ut spel, filmer samt konsoler
över helgerna för good-will och positiv uppmärksamhet.

Undervisning
(Training & academic
competences)
De som jobbade med vad vi kallar
undervisning gör det i olika former och med
hjälp av andra kompetenser i biblioteket. De
har mer traditionell undervisning där de går ut
i klassrummen och träffar studenterna på
lärares bokningar och önskemål. Biblioteket
ordnar också öppna föreläsningar där de
jobbar mer agilt med vad de erbjuder.
De lägger mycket tid på namn och relevans i
innehållet. Exempel är Beyond Google och
Stay away from plagiarism. Innehållet är i linje
med det som vi gör men deras är kanske ännu
mer fokuserat på informationskompetens och
strategier kring vad målgruppen ska lära sig
och mindre på att visa databaser.
De hade skapat ett antal kategorier kopplat till
målgrupper med olika innehåll i för sina öppna
föreläsningar som imponerade på oss. Det
känns tematiskt och på så sätt också lätt att
anpassa:
https://www.epfl.ch/campus/library/training/
#programs

Kommunikation
Biblioteket kommunicerar på franska och engelska.
Kommunikationsteamet ingår i avdelningen där även
undervisningen finns. Fem personer arbetar med
kommunikation, sammanlagt har man 3,5 heltider på
kommunikation. En person som inte är bibliotekarie
har rekryterats för att arbeta på heltid med detta.
I sin kommunikation vänder man vänder sig främst till
EPFL:s studenter (kandidat och masterstudenter, samt
även studenter från det närliggande UNIL), besökare
av lärcentret. En annan prioriterad målgrupp är också
forskare på EPFL, i detta räknar de in doktorander,
postdocs, forskare, lärare och övrig personal.

Kommunikation
mot studenter
Mot studenter har de ett nedskrivet budskap.
Budskapet används internt för att sammanfatta
vad de erbjuder och ses till höger.
I kommunikationen samarbetar man bland annat
med kommunikatörer på universitetet,
studentföreningar och andra konton för sociala
medier på universitetet.
De har en webbsida under EPFL:s webb. På
sociala medier finns de på Instagram. De har
övervägt Tiktok men valt att inte finnas där pga
de är osäkra på vad som händer med information
som läggs upp i denna kanal beroende på Tiktoks
kopplingar till Kinesiska staten. Dock har man ett
konto på Tiktok för att skydda sitt namn.
De visar upp information på digitala skärmar inne
på biblioteket samt på digitala skärmar runt om
på campus.
De har viss tryckt kommunikation som består av
posters och flyers som sätts upp runt om på
campus samt att de också har en del broschyrer
som finns i biblioteket.

Kommunikation
mot studenter
Kommunikationen är ofta snyggt
paketerad i olika teman exempelvis
har man gjort flera korta filmer med
parodier på Star Wars som kopplar
till biblioteket. Dessa filmer finns
upplagda på deras youtube kanal.
Andra teman är att de har närmat sig
referenshantering genom att arbeta
med den påhittade figuren “Dr
Zotero”.
Ett sätt för dem att nå ut till nya
studenter är att hålla och delta i
aktiviteter för nya studenter.

Kommunikation
mot forskare
Gentemot forskare har man också en intern
sammanfattning av vad man vill
kommunicera. Se vänster.

Biblioteket skickar ut ett nyhetsbrev som
heter Library Waves (ref. till byggnaden) som
går ut till institutionerna några gånger om
året.
Även för forskare har man gjort korta filmer,
bla RDM horror stories, man har också
intervjuat forskare som publicerar på arXiv
för att lyfta goda förebilder inför andra
forskare.

“I belong to the
EPFL community”
De bildsätter gärna inlägg på sociala
medier genom att ha med studenter
och målet är att ge studenterna en
känsla av tillhörighet. Humor är också
något som de gärna använder.
Bibliotekarierna ordnar workshops,
teacher collaborations, book a librarian,
noontalk och coffee lectures som ett led
i sin marknadsföring av bibiotekariernas
kompetens.
Föreläsningarna som man ordnar
kopplar ofta till den undervisning som
man har för tillfället.
Vid terminsstart/uppsatstider delade
man ut en stresskub till alla studenter
som blev en populär give away pryl.

Publicering, Open Access
(Publishing support & research
data management)
Bibioteket har fått ett utökat uppdrag från
ledningen på universitet och de anställer
andra grupper än bibliotekarier för att
jobba med detta. Bland det som
arbetsgruppen tagit fram är kanske det
mest ioögonfallande ett spel; MonOApoly
där man spelar för att kunna publicera OA.
Spelet finns under CC-licens och är fritt att
använda:
https://infoscience.epfl.ch/record/296943
Eller för all del spelet för att förstå peer
review inför att man ska publicera sig som
forskare. Se vänster.
De jobbade med liknande support som vi i
Sverige gör men skillnaden att man kanske
hade renodlat och förenklat för att klara
uppdraget…

Publicering, Open Access (Publishing
support & research data management)
…Till exempel hade man lämnat EndNote som krävde för mycket support
för vad man tyckte fördelarna gav och helt övergått till Zotero som man
menade räckte. För enskilda forskare hade man löst större datamängd
och man hade planerat skiftet väl med mycket öppna workshops när väl
EndNote skulle avvecklas.
Arbetet med referenshantering bestod dels av ovan nämnda Zoterosupport och workshops, men också av deras omfattande Rational
Bibliographic som kanske är det lekfullaste vi sett i referensguides-väg.
Den sammanfattar mycket av det vi sett, att med stort kunnande och
expertis så kan man “leka” för att vinna pedagogiska poänger om vi ska
förenkla deras budskap.

Arkitektur som
känns

En av entréerna och en av de många backar (slopes) som
studenterna använde.

SLUTTANKAR:
Att få besöka en plats som EPFL Bibliotek som med så
uppenbart lätt hand med hjälp av djup expertis hos
personalen framstår som så relevant för sitt universitet
och för sina målgrupper var djupt inspirerande. Vi är
övertygade om att deras jobb med statistik/nyckeltal
och “testimonials” från deras egna användare till
universitetets ledning, samt deras tydliga och moderna
sätt att nyttja sitt kommunikationsteam för att nå ut
med bibliotekets relevans till olika målgrupper gör att
de framöver enbart kommer få fortsatt förtroende från
ledningen och resten av universitetet.
De är agila, moderna och inte rädda för att hela tiden
hänga med när nya verktyg eller uppdrag dyker upp. De
vågar ha humor och personalen är djupt engagerad i
verksamheten och förmedlar därmed det till
bibliotekets användare och besökare. Lekfullheten som
så klart genomsyrade själva byggnaden som inte liknar
något vi upplevt genomsyrade också bibliotekets
verksamhet.
Syftet med vår resa var att få inspireras och
förhoppningsvis lära av ett bibliotek som förvånar oss
om och om igen med sitt engagemang och sitt arbete
för användarnas studietid men också fritid. Man kopplar
på ett väldigt ledigt sätt biblioteket till båda de sfärerna
och ser till att det som institution inte bara kopplas till
studier utan till forskning, det livslånga lärandet och
upptäckandet.
Emma Frisk & Lisa Larsson

