
 

 

Protokoll, Rådet for Universitetsbiblioteket, fra torsdag 17.12.2020 kl. 9:00-11:00  

Møtested: Digitalt rom via Teams 

 

Til stede: 

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

 Marit Bakke Prodekan for forsking, MED, nestleder 

 Magne Strandberg Visedekan, JUR 

 Marion Mühlburger Seksjonsleder ToS, UB 

 Ingunn Rødland Vara, Universitetsbibliotekar, MatNat 

Fra UBs admin. Maria-Carme Torras Calvo Avdelingsdirektør 

 Trude Færevaag Underdirektør, Seksjonssjef BT 

 Lene Seim Førstekonsulent stab, sekretær for rådet 

 Karin Rydving,  Seksjonssjef for utdanning- og forskningsstøtte 

Presentasjon sak Susanne Ruth Mikki Førstebibliotekar, faglig leder forskningsstøtte, 

bibliometriker 

 Pål Steiner Universitetsbibliotekar, faglig leder utdanningsstøtte 

 Gina Dahl Førstebibliotekar, Spesialsamlingene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saklisten  

23. Godkjenning av innkalling og sakliste.  

Godkjent uten merknader. 

24. Godkjenning av protokoll fra møtet 29.10.2020 

Godkjent uten merknader. 

25. Introduksjon av nyoppnevnte rådsmedlemmer, utsatt fra møtet 29.10.20. 

Ingen av de oppnevnte representantene deltok i møtet, saken utsettes. 

26.  

Tjenesten bibliometri (publiseringsbaserte analyser) ved Universitetet i Bergen:  

Status og veien videre (drøftingssak).  

Saksframlegg og presentasjon v/ førstebibliotekar Susanne Mikki 

Saken ble lagt fram av faglig leder for forskningsstøtte. Det er per dags dato ulik kunnskap 

om bibliometri ved institusjonen, og det er behov for bedre bevisstgjøring av tjenesten og 

om bruk og begrensinger av slike analyser.  

Selv om de fleste bestillingene for analyser kommer fra ledelsesholdt, betjener 

bibliometrigruppen i utgangspunktet alle målgruppene ved UiB. Analysene kan involvere 

kartlegging av eget forskningsfelt og synliggjøring av egen forskning. 

 

Under møtet ble følgende analyser nevnt som spesielt relevante: analyser om (samfunns-) 

impact, analyser på individ-, forskergrupper- og instituttnivå. Individuell oppfølging ved 

søknadsskriving og profilering ble også nevnt.  

Videre er analyser og forhold ved åpen publisering relevante. Våre forskere opplever 

usikkerhet rundt krav om åpen publisering og har et sort informasjonsetterskudd. Åpen 

vitenskap blir imidlertid fulgt opp som eget arbeidsområdet ved UB i samarbeid med andre 

aktuelle avdelinger og med administrativ og faglig ledelse, men samarbeid med 

bibliometrigruppen om status og fakta er viktig her. 

 

Saken følges opp med 

- et forlag til alternativer for videre tilrettelegging av tjenesten 

- utforming av nyhetsbrev til distribuering ved instituttene. Nyhetsbrevet skal være på 

norsk og engelsk og av ½ sides lengde. Det er forskningssjefene og instituttlederne 

som er naturlige mottakere for infoteksten. Rådsmedlemmene er også behjelpelige 

ved distribuering. 

- faktagrunnlag ved åpen publisering  

 

 

 

 

 

 



27.  

Akademisk skrivestøtte og undervisningsstøtte: Status og veien videre (drøftingssak)  

Saksframlegg og presentasjon ved universitetsbibliotekar Pål Steiner. 

Faglig leder for utdanningsstøtte Pål Steiner presenterte saken for rådet og gjennomgikk de 

forhåndsdefinerte drøftingspunktene:  

 

Hvordan kan UB nå ut mer systematisk til undervisere med både tilbud og 

samhandlingsmuligheter for å utvikle deres undervisning og fremme studentenes læring?  

 

I dag gjøres undervisningsavtaler i hovedsak individuelt mellom emneansvarlig og 

fagbibliotekar. Avtaler kan gjøres mer systematisk, gjennom å ha dialog på programnivå 

særlig i forbindelse med fornyingsprosesser og større revisjoner av studieprogram, samt når 

nye program skal opprettes. Det vil gi UB anledning til å komme med innspill om progresjon, 

evalueringsformer og undervisningsformer som kan fremme utvikling innen overførbare 

ferdigheter. 

For å sikre at biblioteket rutinemessig involveres i fornyingsprosesser ble det foreslått at 

fakultetene og UB ser på muligheten for å knytte biblioteket / fagbibliotekarer til de 

nyopprettede fakultetsvise læringsdesigngruppene. Spørsmålet kan løftes frem i 

Utdanningsutvalget. Det ble foreslått at UB kan presentere sitt undervisningsbidrag og 

strategiske arbeid med dette for Utdanningsutvalget etter tiltredelsen av nytt rektorat.  

Det ble også stilt spørsmål ved om ikke UiBs sentrale støttetjenester på undervisningssiden 

spriker mellom mange tilbydere som kan komme til å utvikle overlappende tilbud, og hvor 

det skapes usikkerhet om hvor undervisere skal henvende seg om hva. Spørsmålet kan løftes 

i utdanningsutvalget. 

 

Hvilke støttefunksjoner er mest viktige for undervisere og programutvalg i kurs- og 

programutvikling?  

Dette varierer mellom fakultetene. For eksempel har Juridisk fakultet et godt utviklet 

undervisningstilbud for studentene, og samarbeid med Filosofi og Førstesemesterstudier. 

Når det gjelder informasjonskompetanse, så er behovet mer likt. For spørsmål knyttet til UBs 

rolle i undervisning innen andre overførbare ferdigheter, som digital grunnkompetanse, 

avventes det vurdering fra en egen arbeidsgruppe ved UiB.  

 

Hvordan bør biblioteket innrette sitt (digitale) støttetilbud rettet mot undervisere? 

Det ble ikke tid til å drøfte dette spørsmålet.  

28.  

Profilering av UiB gjennom spesialsamlingene: Utstillingsprosjekt Nansen og Bergensere.  

Muntlig orientering om planer v/ førstebibliotekar Gina Dahl. 

UiB har samlinger som er unike i universitetssammenheng. Profilering og promotering av UiB 

som en tung og tradisjonsrik forskningsinstitusjon gjennom samlingene er et ønsket mål, og 

er her tenkt gjennom digitale og fysiske utstillinger der bibliotek for humaniora (HUM) vil 

være åsted med sine rommelige lokaler og tilknyttede kafè-område. Første utstillingen vil 

omhandle Nansen og bergenserne, men man ser for seg en utstillingsserie der UiBs forfedre 

løftes. Og hvorfor begynne akkurat Nansen? Nansen studerte og var senere ansatt ved 

Museet. Han er høyst aktuell som forsker i dag, og neste år vil det være 160-års jubileum. 



I dette arbeidet kan UiB bidra med fotoarkiv, brevkorrespondanse med flere bergensere, 

toktjournaler, forskningsnotater i teologi, for å nevne noe. Involvering av aktuelle 

forskningsmiljøer er ønskelig. Bjerknessenteret vil være en samarbeidspartner i arbeidet.  

Innspill fra rådet:  

• Udelt positivt å knytte samarbeidet om Nansen til forskning, samt det å koble på 

forskningsprosjekter vil være en viktig aktualisering.  

• Medisin er veldig interessert i å nå fremtidige forskere. Nansen drev også med 

nevroforskning så her er det mange som kan bistå.  

• Samarbeid med videregående skoler hvor det er stor interesse for prosjekter med 

tilhørende materiale de kan forske på. 

 

29.  

Koronasituasjonen: Høsten 2020 og foreløpige planer for 2021. 

Muntlig orientering v/ assisterende bibliotekdirektør Trude Færevaag 

 

Biblioteket har holdt åpent hele høsten og alle digitale ressurser har vært tilgjengelige. 

Leseplassene ble redusert fra 950 til 450 plasser pga smittevernkrav. Tidlig i september ble 

tilbudet ytterligere innskrenket ved å være åpen kun for UiBs egne studenter og ansatte. Det 

har vært en kontinuerlig prosess med vektere, tilgangskontroll og smittevern. Fra november 

har vi hatt ubemannede skranker.  

Vi er i dialog med ledelsen om hva som skjer fra 4. januar. Vi ser for oss en gradvis åpning, og 

med et tilbud om meråpent bibliotek ved flere fakultet.  

Bibliotekene har gjennom perioden hatt dokumentutlevering tre ganger i uken. Dette er en 

svært etterspurt tjeneste fra studenter og ansatte. 

Det ble påpekt at meråpent bibliotek er høyt verdsatt av fagmiljøene og studentene, og at 

det er svært viktig for dem. 

 

30. UiBs budsjettpost for åpen publisering.  

Muntlig orientering v/ bibliotekdirektør. 

Av tidsmessige grunner ble saken utsatt.  

31. Møteplan 2021. 

Rådet vil møte tre ganger i vårsemesteret og to i høstsemesteret.  

Vårens møter: 4. februar, 15. april og 3. juni. Innkallingene er sendt ut til rådet. 

32. Eventuelt:  

Ingen saker meldt. 

 

Møtet ble hevet kl. 11:00  

Protokoll 28.01.2021 LS/MCTC 

 


