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HFs forskningsinfrastruktur består av blant annet bøker, databaser, arkiv, samlinger og 

laboratoriefasiliteter, samt teknologi og organisering som muliggjør bruk i forskning og undervisning. 

Videre er samarbeidet om og med felles infrastrukturressurser som Det norske institutt i Athen og 

Universitetssenteret i Paris viktige for flere av fagområdene innen humaniora. Mye av 

forskningsinfrastrukturen ligger utenfor HFs og UiBs rammer, og dette fungerer godt. Bibliotek, arkiv og 

samlinger utenfor UiB er også viktige samarbeidspartnere for forskere ved Det humanistiske fakultet. 

 

Dette er en handlingsplan for felles og større forskningsinfrastruktur for HF. Som felles og større 

forskningsinfrastruktur for forskerne ved HF regnes de fysiske og digitale arkivene og samlingene som 

finnes ved HF og ved UB. HF ønsker at UB på sikt skal forvalte denne forskningsinfrastrukturen i tett 

samarbeid med fagmiljøene og tilby et fysisk møtested for brukere fra ulike målgrupper. 

 

Forskningsinfrastrukturen for HF innbefatter mange komplekse og forskjelligartede samlinger, blant 

annet CLARINO, INESS, Wittgensteinarkivet, Ludvig Holbergs Skrifter, Norrønt arkiv (Menota), 

Målføresamlinga, Stadnamnsamlinga, Teaterarkivet, Etno-Folkloristisk arkiv, Sudan-samlingene, ASK, 

ELMCIP, ISLEX, Billedsamlingen, Manuskript- og librarsamlingen, Språksamlingene, Skeivt arkiv og 

Faghistorisk arkiv, med tilhørende teknisk infrastruktur. Forskningsinfrastrukturen er ikke bare viktig for 

forskning, formidling og undervisning innen humaniora. Deler av den brukes også av offentlig forvaltning, 

skoleverket og allmennheten. 

 

 

  



Hovedmål 
 

Det humanistiske fakultet skal ha en felles og større forskningsinfrastruktur som bidrar til forskning og 

undervisning av høy kvalitet, og for å realisere UiBs strategiske mål innenfor fakultetets fagområder.  

 

For å oppnå dette skal Det humanistiske fakultet: 

 

A. sikre samlinger og arkiv og felles stor forskningsinfrastruktur 

B. tilgjengeliggjøre og synliggjøre felles større forskningsinfrastruktur 

C. aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i forskerutdanning og undervisning 

D. aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i samarbeid med eksterne partnere 

 
 

  



Hovedmål A: HF skal sikre samlinger og arkiv og felles stor forskningsinfrastruktur 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsperiode 

Delmål 1: Sikre arkiv og 
samlinger fysisk 
 
 

Etter behov og prioritering, plassere 
arkiv og samlinger som i dag ligger ved 
instituttene, i egnede lokaler 
 
Utarbeide retningslinjer for sikring av 
enkeltforskeres arkiv 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Instituttene og UB 

Hele perioden 
 
 
 
2019-2020 

Delmål 2: Sikre, 
vedlikeholde og drifte 
eksisterende arkiv og 
samlinger digitalt 
 

Utarbeide og vedta langsiktig plan for 
katalogisering og digitalisering 
 
Følge opp plan for katalogisering og 
digitalisering 
 
Utarbeide og vedta langsiktig plan for 
vedlikehold og videreutvikling av digitale 
samlinger 
 
Følge opp plan for vedlikehold og 
videreutvikling av digitale samlinger 
 
Inngå avtale med UB om permanent og 
nærmere samarbeid om daglig drift og 
teknisk støtte til digitale arkiv og 
samlinger, i samarbeid med UiB-
ledelsen 
 
Arbeide for å styrke samlingenes 
bibliotekfaglige stillingsressurser 
 
Avsette ressurser for videreutvikling av 
samlinger man ønsker å satse på, 
eventuelt stoppe videre innsamling og 
utvikling 
 
Arbeide for langsiktig grunnfinansiering 
fra UiB sentralt 
 

Fakultetsledelsen og 
UB 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
 
 
UB og 
fakultetsledelsen 
 
Instituttene og 
fakultetsledelsen 
 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 

2020 
 
 
2020-2022 
 
 
2020 
 
 
 
2020-2022 
 
 
I løpet av 2020 
 
 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
Hele perioden 
 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 3: Videreutvikle og 
etablere felles stor 
forskningsinfrastruktur for 
humaniora ved UiB 
 

Etablere partnerskap med nasjonale 
aktører for utviklingen (f.eks. 
Nasjonalbiblioteket, UNIT) 
 
Bidra til å utvikle et system som gir 
uttelling for dokumentert bruk av 
forskningsinfrastruktur 
 
Sikre finansiering og utvikling av ny 
forskningsinfrastruktur 

• Fortsette å søke midler fra NFR, 
EU og andre eksterne kilder 

• Arbeide for langsiktig 
grunnfinansiering fra UiB 
sentralt 

 

Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 

2020-2022 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 4: Kartlegge 
ansvars- og eierforhold 
 

Etablere en egnet styringsstruktur med 
modell som sikrer faglig representasjon 
 

Fakultetsledelsen og 
UB 

I løpet av 2019 

  



Hovedmål B: HFs forskningsinfrastruktur skal være synlig og tilgjengelig 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsperiode 

Delmål 1: Tilgjengeliggjøre 
forskningsinfrastrukturen i 
størst mulig grad på basis 
av åpne internasjonale 
standarder 
 

Sikre bruk av internasjonale standarder 
for data, metadata programvare og 
grensesnitt 
 
Etter behov arbeide for å tilby dynamisk 
og interaktiv bruk av 
forskningsinfrastrukturen 
 

Instituttene og UB 
 
 
 
Instituttene og UB 

Hele perioden 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 2: Sikre 
synliggjøring av 
forskningsinfrastrukturen 
 
 
 

Sørge for at forskningsinfrastrukturen er 
synlig og lett tilgjengelig på relevante 
nettsider og i andre informasjonskanaler 
 
Skreddersy informasjon mot potensielle 
eksterne brukere som offentlig 
forvaltning, skoleverk og allmennheten 
 
Utrede muligheten for en DigHumlab 
som formidler infrastrukturtilbudet, gir 
råd og støtte til fagmiljøene og fanger 
opp utviklingsbehov 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 

Hele perioden 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
 
Avklares 
 

Delmål 3: Sikre at 
forskningsinfrastrukturen 
har systemer for 
håndtering av data 
 
 

Bidra til utvikling av planer og 
retningslinjer for tilgang til og bruk av 
data i samsvar med gjeldende regelverk 
i samarbeid med UiB-ledelsen 
 
Påse at det ved UiB finnes nødvendig 
juridisk kompetanse til å forvalte HFs 
forskningsinfrastruktur 
 

Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 

Avklares 
 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 4: Sikre og 
avtalefeste entydige 
retningslinjer for drift av 
forskningsinfrastruktur 
 

Implementere UiBs retningslinjer for drift 
av forskningsinfrastruktur 
 
Sikre at UiBs fellesmodeller for budsjett, 
brukerbetaling, prisstruktur og 
kapasitetsvurdering, booking, fakturering 
m.v. tilpasses HFs behov 
 

Fakultetsledelsen og 
UB 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 

Innen utgangen 
av 2020 
 
Innen utgangen 
av 2020 

    
 

 

 

  



Hovedmål C: HF skal aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i forskerutdanning og 

undervisning 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsperiode 

Delmål 1: Øke aktiv bruk 
av forskningsinfrastruktur i 
undervisning på alle nivåer 
 
 
 

Utvikle en plattform som gjør 
forskningsinfrastrukturen lett tilgjengelig 
og attraktiv for forskere og studenter 
 
Etablere fagnære fysiske møteplasser 
med tilgang til ekspertise (f.eks. 
DigHumlab) 
 
Knytte pliktarbeid i forskerutdanningen til 
videreutvikling og bruk av arkiv og 
samlinger der det er relevant 
 
Vurdere å etablere masterstipend 
knyttet til forskningsinfrastrukturen 
 
Innarbeide bruk av 
forskningsinfrastrukturen i relevante 
studieprogrammer 
 
Bidra til at forskningsinfrastrukturen blir 
en sentral komponent i UiBs planlagte 
satsning på digital humaniora 
 
Bruke forskningsinfrastrukturen aktivt i 
rekrutteringsøyemed i samarbeid med 
UiB-ledelsen 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Instituttene 
 
 
 
Fakultetsledelsen 
 
 
Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
Fakultetsledelsen 

Hele perioden 
 
 
 
Avklares 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
 
I løpet av 2020 
 
 
2020-2022 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 2: Integrere bruk 
av forskningsinfrastruktur i 
lektorutdanningen 
 
 
 

Sørge for at UiB informerer 
samarbeidsskoler om 
forskningsinfrastruktur og legge til rette 
for tilpasset bruk 
 
Utvikle e-læringsmoduler i samarbeid 
med lektorstudentene 
 

Fakultetsledelsen og 
instituttene 
 
 
 
Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 

Hele perioden 
 
 
 
 
Hele perioden 

 

  



Hovedmål D: HF skal aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i samarbeid med eksterne 

partnere 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsperiode 

Delmål 1: Styrke 
relasjoner til 
samarbeidspartnere i 
nasjonale og internasjonale 
forskningsmiljø, næringsliv 
og offentlig sektor 
 

Videreutvikle samarbeidet med 
relevante nettverk fra arkiv-, bibliotek- 
og museumssektoren og andre aktuelle 
partnere 
 
Samarbeide med nasjonale og 
internasjonale forskningsmiljø og 
institusjoner i offentlig og privat sektor 
om planlegging og bruk av 
forskningsinfrastruktur der det er 
relevant 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 

Hele perioden 
 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 2: Legge til rette 
for innovasjon der det er 
relevant 
 

Legge til rette for tjenesteinnovasjon i 
tilknytning til forskningsinfrastrukturen 
 
Åpne for kommersialisering (eks. 
Talebanken, Stadnamnsamlinga, 
flerspråklige ordbøker) i samarbeid med 
UiB-ledelsen, Vestlandets 
Innovasjonsselskap (VIS) og andre 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 

Hele perioden 
 
 
Hele perioden 

 




