
 

 

Protokoll fra møtet i rådet for Universitetsbiblioteket, torsdag 4. juni 2020 kl. 9:00-10:30  

Møtested: Digitalt rom via nettportalen Zoom 

 

Medlemmer av rådet Jørgen Magnus Sejersted dekan, HF, leder av rådet  

 Marit Bakke prodekan for forsking, MED, 

nestleder 

 

 Magne Strandberg visedekan, JUR meldt forfall 

 Anne-Helen Mydland prodekan, KMD  1. vara 

 Torstein Strømme stipendiat MatNat forfall 

 Leikny Indergaard biblioteksjef, Bergen Off. 

Bibliotek 

 

 Jógvan Helge Gardar studentrepresentant  

 Sofie Haugan Shrivastava studentrepresentant forfall 

 Marion Mühlburger seksjonsleder ToS, UB  

 Ingunn Rødland universitetsbibliotekar, MatNat 3. vara, UB 

Fra UBs admin. Maria-Carme Torras Calvo avdelingsdirektør  

 Trude Færevaag ass. avd. dir  

 Lene Seim stab, sekretær for rådet  

Presentasjon sak 13 Ingrid Cutler prosjektleder Digital 

humanioralab 

 

 Karin Rydving,  seksjonssjef for utdanning- og 

forskningsstøtte, UB 

 

 

 

 

 

 

 



Saklisten  

11. Godkjenning av innkalling og sakliste. Merknad: protokoll ble etterlyst ved innkalling. 

Tatt til etterretning. Godkjent med denne merknaden.  

12. Godkjenning av protokoll fra møtet 06.03.2020. Godkjent uten merknader. 

13. Utforming av en digital humanioralab for UiB: konsept, brukermedvirkning og planer.  
Presentasjon ved prosjektleder for Digital humaniora lab, Ingrid Cutler.  
Følgende punkter ble lagt frem til drøfting: 
 
1. Hva skal en digital humaniora lab ved UiB være, særlig for fagmiljø og studenter ved andre 
fakultet enn humaniora? 
2. Hvordan kan det arbeides videre med etablering, utforming og formidling av en digital 
humaniora lab ved UiB?  
3. Hvordan sikre størst mulig grad av brukermedvirkning i utforming og bruk av en digital 
humaniora lab? 
4. Hvordan kan man koble lokasjon og aktivitet til andre digital utviklingslokasjoner og -miljø 
ved UiB, spesielt læringslaben ved Media City Bergen? 

 
Innspill i møtet: 

• Benevnelsen digital humaniora lab: Man må ha et bevisst forhold til navn, hva bør 

«barnet» hete. Det ble diskutert hvor vidt benevnelsen la begrensninger for 

prosjektutviklingen, med bla. tverrfaglighet og HF-nedslag.  

• Hensikt bør være økt tverrfaglighet. Det er et litt snevert utgangspunkt 

• Digital Scholarship vil være et mer inkluderende begrep, og brukes på andre 

universiteter. Problemet er at det ikke finnes en god norsk oversettelse. 

• Det bør skilles mellom et prosjekt som går ut på fysisk innredning av arealene, og et 

prosjekt som omhandler funksjonene og tjenester knyttet til laben. 

• Det finnes allerede flere digitale tjenester på UB som kan knyttes til en digital 

humanioralab. Utfordringen er å sy sammen et mer helhetlig tilbud og klare å 

formidle det, å nå ut til de ulike målgruppene. 

• Digital humaniora-lab låst til et fysisk rom/areal: Det er sentralt at det er folk til 

stede som kan hjelpe brukeren. De som skal yte tjenester i laben, bør være 

synlig tilkoblet den. 

• Koblingen til et lukket fysisk rom kan være innskrenkende med tanke på 

ressursbruk og nedslagsfelt.  

• Unge forskere kan være en viktig målgruppe å tenke på. Hvordan kan laben 

være et samlende sted for dem? 

• Viktig å identifisere følgende: Hvem er brukeren, hva trenger den, hvorfor skal 

brukeren gå (digitalt som fysisk) inn dit, når i prosessen trenger de evt fysisk 

tilstedeværelse. 

• I prosessen videre for brukermedvirkning, er det viktig å inkludere flere 

fagmiljøer og flere studentgrupper. 

• Viktig å avgrense hovedmålgrupper for å sikre at man treffer med læringslaben. 

 

 

 



14. UB i koronatiden: status og planer til høsten. Orienteringssak, vedlegg. 

Bibliotekdirektøren informerte om hvordan UB har jobbet i de ulike fasene gjennom 

pandemien, og hvilke erfaringer UB har gjort seg. 

15. Møteplan for høsten 

Følgende møter er satt opp i høstsemesteret 2020: 29.oktober og 17. desember.  

16. Eventuelt: Orientering om infrastruktursøknad til Norsk Forskningsråd (NFR). 

Bibliotekdirektøren informerte om status på fellessøknad med Nasjonalbiblioteket, 

Arkivverket og UB/UiO. Det er levert en prosjektskisse. Målet med prosjektet er å 

etablere en nasjonal infrastruktur for kulturarvrelaterte samlinger. I dag har vi MARCUS 

for spesialsamlinger som vi ser et stort behov for å utvikle videre, og dette behovet er 

landsdekkende. Man må balansere nasjonalinfrastruktur mot UiB sine egne behov for en 

lokal node, slik at vi fortsetter å utvikle kompetanse og tjenester. For UB er 

brukerperspektivet viktig i utvikling av infrastrukturen. 

Mydland informerte om at Fak. for kunst, musikk og design (KMD) også har sendt 

søknad. Denne omhandler forsvarlig lagring av multimedialt innhold, lyd, bilde og film.  

 

 

Møtet ble hevet kl. 10:50. 

 

 

 


