Protokoll fra Rådet for Universitetsbiblioteket, torsdag 21.mai 2021 kl 11:00-13:00
Møtested: Digitalt rom via Teams
Til stede:
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Prodekan for forsking, MED, nestleder
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Prodekan, professor KMD

vara
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Universitetsbiblioteket, KMD

vara

Ingunn Rødland

Universitetsbibliotekar, MatNat

Aron Hagos

studentrepresentant, inst. for sammenlignende
politikk/SAMPOL

Fra UBs admin.

Maria-Carme Torras Calvo

Avdelingsdirektør UB

Lene Seim

sekretær for rådet

Trude Færevaag

underdirektør Universitetsbiblioteket

Karin Cecilia Rydving,

Seksjonsleder for utdannings- og forskningsstøtte

Driftsbudsjett

Maria-Carme Torras Calvo

Avdelingsdirektør UB

Mediebudsjett

Paul Simon Svanberg

fung. seksjonsleder Tilvekst og system

Presentasjon sak 43

Paul Simon Svanberg

fung. seksjonsleder Tilvekst og system

Presentasjon sak 44

Bjørn-Arvid Bagge

Seksjonsleder Spesialsamlingene

Forfall

Magne Strandberg

Visedekan, JUR

Forfall

Marion Mühlburger

Seksjonsleder ToS, UB

Forfall

Stehn Aztlan Mortensen

Stipendiat, russisk litteratur

Presentasjon sak 41
Presentasjon sak 42

39.

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent uten merknader.

40.

Godkjenning av protokoll fra 04.02.2021
Godkjent uten merknader.

41.

Status med digital humaniora laben og tanker om tjenester tilknyttet Digital Scholarship
(drøftingssak). Saksframlegg og presentasjon v/ seksjonsleder Karin Rydving (vedlegg)
Seksjonsleder for utdannings- og forskningsstøtte Karin Rydving presenterte saken som er en
oppfølger etter at saken var oppe tidligere i år. Rydving informerte om utviklingen siden sist og hva
som blir veien videre. Areal og hjemmesider ble trukket frem, samt de nyinnredede arealene i Håkon
Sheteligs plass 7 ble vist og debattert. Nettside er opprettet for digital humaniora laben
(https://www.uib.no/digitallab), og det er gjennomført kurs ila våren (for eksempel kurs i søk og
deponering av forskningsdata for studenter på 300-nivå og PhD, innføring i Phyton). Rådet drøftet
mulighetene for å koble til andre fakulteter og slik oppnå en videre/bredere presentasjon og
representasjon. Videre ble det foreslått å ta med kunstig intelligens som tema i fremtiden.
Det er en del digitale tjenester i laben som lett kan tilpasses og være relevant for flere
brukergrupper ved andre fakultet. UB planlegger ikke å skape fysiske digitale laber ved de andre
fakultetsbibliotekene, men ser på mulighetene for å levere mobile og tilpassede tjenester til dem.
Dette er særlig aktuelt med tanke på Alrek-klyngen og prosjektet Nygårdshøyden Sør, der man
legger til rette for fysiske fasiliteter som fungerer som «hubs» som samler ulike miljø, tjenester og
infrastruktur.
Det kom innspill til hjemmesiden som er opprettet. Den bør arbeides videre med den for å gjøre den
mer brukervennlig og lettere å navigere i. Det trengs en bedre beskrivelse av målet og potensialet,
det tverrfaglige momentet en ønsker, hvilke verktøy og tjenester som ligger der, og spesielt
tydelighet omkring at man her kan booke seg et rom/seminarrom.
Det var også et ønske om at UB inviterte seg ut og snakket om tilbudet, eksempelvis til en
dekanlunsj.

42.

Driftsbudsjett og mediebudsjett 2021 (orienteringssak), 2 vedlegg
Fungerende seksjonsleder for Tilvekst og system, Paul Simon Svanberg presenterte mediebudsjettet.
Det har vært et merforbruk i mediebudsjettet styrt av bl.a. en valutaeffekt som er svært negativ.
Merforbruket t.o.m. 2020 er tilgodesett fra UiB-ledelsen, men det er en utfordring å holde dette
under kontroll. Situasjonen videre er usikker, siden Norge går i gang med ny forhandlingsrunde med
flere store forlag. Elsevier-avtalen forhandles til høsten.
Utfordringene med driftsbudsjettet knyttes til store IT-relaterte utgifter. Systemlisenser er kostbare.
Det pågår en fornying av PC-parken på bibliotekene. Det er i tillegg kjøpt inn mange laptop`er og
annet IT-utstyr til hjemmekontor under pandemien.
Planlegging av de nasjonale forlagsforhandlinger (orienteringssak). Saksframlegg og presentasjon
v/ fung. seksjonsleder Paul Simon Svanberg (vedlegg)
Fung. seksjonsleder for Tilvekst og system, Paul Simon Svanberg, fremla saken.
Budsjettposten for åpen publisering skal evalueres til høsten. Det utvikles nå et nasjonalt vitenarkiv i
regi av UNIT, men frem til dette er klart så beholder vi BORA.
Status og planer for forlagsforhandlingene blir det informert om til dekangruppen til høsten.

43.

44.

Formidling av og gjennom spesialsamlingene: Spesialutfordring (kort orienteringssak)
Formidlingsaktivitet har fulgt rådet i lang tid, blant annet med den kommende Nansen-utstillingen.
Spesialutfordring er et nytt initiativ der vi kobler spesialsamlingene, forskning og UiB-forskere. Den
publiseres i På Høyden og sosiale medier. UB står for produksjonen av filmene.

45.

Nytt bibliotekråd høsten 2021: kort orientering om prosess
Når det gjelder valg av UBs ansattrepresentanter er valgstyret på plass og gjennomfører
valgprosessen nå fortløpende slik at ansattrepresentantene er klare innen semesterslutt. Det blir ny
oppnevning når faglig ledelse ved fakultetene er kommet på plass.

46.

Eventuelt. Ingen saker meldt.
Rådsleder og bibliotekdirektøren takket rådet for godt samarbeid og konstruktive innspill til
bibliotekets tjenesteutvikling.
Møtet ble hevet kl. 12:50
Protokoll 21.06 LS/MCTC

