Förslag och underlag ang. assistenttjänstgöring för doktorander inom astronomi utöver
undervisning.
1. 5% över ett år för att arbeta med dokumentation av gamla instrument och artefakter
som hör till Lunds observatorium.
Institutionen äger ett ganska stort antal olika astronomiska och andra instrument samt
artefakter av olika slag som relaterar till institutionens historia. I dagsläget finns ingen
dokumentation för det stora flertalet av dessa. För enstaka instrument kan det finnas
texter i diverse skrifter men i stort finns det enbart en muntlig tradition. Eftersom de
flesta representanter antingen nyligen eller inom en inte alltför avlägsen framtid uppnår
pensionsålder är det nu högst aktuellt att skriva ner den kunskap som finns hos dessa
personer.
Lennart Lindegren är beredd att bidra med sitt kunnande om våra samlingar men har
inte möjlighet att dokumentera allt både fotografiskt och i text. Till detta behövs någon
som systematiskt kan fotografera och dokumentera samlingarna.
Mitt förslag är att vi anställer en doktorand på förslagsvis 5% under det kommande året
(HT12 till början av HT13) för att göra just detta arbete. En avstämning bör ske efter
avslutat uppdrag för att se om ytterligare resurser behövs för att slutföra arbetet.
Som ett minimum bör alla saker i samlingarna ha ett foto samt en kort text som
beskriver dem, anger storlek, kanske färg. Alla ytterligare uppgifter är bonus. Personer
som kan vara resurser är förutom Lennart Lindegren, också Ingemar Lundström, Nels
Hansson och Torbjörn Wiesel.
Om vi vill vara lite ambitiösare kan vi också kontakta Ingemar Lundström och höra om
han kan tänka sig att hjälpa till med nedtecknandet och dokumentationen i en större
omfattning än att enbart fungera som intervjuobjekt. I så fall bör vi erbjuda honom skälig
betalning för arbetsinsatsen.
Det är antagligen önskvärt att dokumentationen utförs på svenska.
2. 5 eller 10% assistenttjänstgöring som biblioteksamanuens (om detta är rätt
benämning?). Det finns ett antal kvalificerade sysslor inom biblioteket som inte hinns
med i och med dagens bemanning. Vi har en omfattande monografisamling av hög
klass samt en gedingen samling av alla större journaler. Det är önskvärt att denna höga
kvaliten också kan avspeglas i andra delar i biblioteket.
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