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Forord

Et fremragende universitet krever et 
fremragende universitetsbibliotek. 
Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) skal 
bidra til å gjøre studentene dyktigere og 
forskningen bedre. Vårt bidrag til dette er 
kunnskapskildene og læringsmiljøet – og 
tjenestene knyttet til disse to.

Vår overordnede strategi ble utarbeidet i 2010 
og løper frem mot 2020. Mye skjer på fem år. 
UB er og vil være offensivt, relevant og bidra 
til høy kvalitet. Vår strategi må til enhver tid 
vurderes med et kritisk blikk. Brosjyren du 
holder i hånden knytter strategien til noen 
trender og utviklingstrekk vi nå vurderer som 

sentrale. Disse er åpenhet, vekst, globalisering 
og teknologi. Til hver av disse trendene 
presenteres viktige mål i vår strategi.

Universitetet i Oslo har som mål å styrke 
sin internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet. Universitetet skal 
gi høyere utdanning som er basert på det 
fremste innen forskning – og skal formidle 
forskningsbasert kunnskap i dialog med 
samfunnet.

Vi ønsker her å synliggjøre UBs sentrale rolle 
for å virkeliggjøre universitetets mål.

Bente R. Andreassen
bibliotekdirektør  

Petter Laake
styreleder

Oslo, desember 2015
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Åpenhet

«Universitetsbiblioteket er jo selve ryggraden i en moderne og velfungerende 
akademisk institusjon. Jeg ønsker og forventer at UB fortsatt vil ligge i forkant 
av utviklingen, og ikke bare sikre tilgang til kunnskap, men også kunnskap om 
hvordan man kan erverve kunnskap og formidle kunnskap. UB har utviklet seg til 
å bli et av UiOs viktigste vindu mot verden. Fortsett slik!»  
Ole Petter Ottersen, rektor

Økt åpenhet er en global trend. Viktige 
stikkord for åpenhet i akademia er 
gjennomsiktighet og tilgjengelighet. 

Universitetet skal tilby forskning og 
utdanning på høyt internasjonalt nivå, 
formidle forskningsresultater og samarbeide 
med andre samfunnsaktører. 

Open Science vil stadig mer komme til 
uttrykk gjennom Open Access, åpne 
undervisningsformer (MOOCs), åpne data, 
åpne nettverk og åpnere faggrenser med økt 
tverrfaglighet.

Strategiske mål:
•	 Bidra til gjennomføring av UiOs 

politikk om åpen tilgang til forskning 
fra institusjonen, og arbeide for andre 
initiativer som fremmer åpen tilgang til 
forskningsresultater, både nasjonalt og 
internasjonalt

•	 Videreutvikle UB som arena for debatt, 
deltakelse og formidling

•	 Gi brukerne utvidet tilgang til fysiske og 
digitale samlinger

•	 Gi størst mulig tilgang til 
læringsfasilitetene i våre lokaler

•	 Arbeide	for	en	fleksibel	og	effektiv	
organisasjon preget av åpenhet og 
samarbeid. 
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Vekst

Informasjonsmengden vokser eksplosivt. 
Ved universitetene betyr dette særlig vekst i 
publisering og i forskningsdata. For UB betyr 
det en dyrere og mer kompleks infrastruktur 
for anskaffelse og tilgjengeliggjøring. Vi 
utfordres dermed både på kostnader og 
kompetanse.

Nye brukergrupper og nye bruksmønstre stiller 
nye krav til bygningsmasse og infrastruktur.

Strategiske mål:
•	 Videreutvikle forskerstøtten
•	 Videreutvikle	et	stimulerende	og	fleksibelt	

læringsmiljø i samarbeid med andre 
enheter ved UiO 

•	 Sørge	for	gode	gjenfinningsmuligheter	i	en	
stadig voksende informasjonsmengde

•	 Utnytte bibliotekets kompetanse innen 
metadata i organiseringen av UiOs 
forskningsdata

•	 Sørge for at studentene tilegner seg god 
informasjonskompetanse

•	 Sikre	en	bærekraftig	finansiering	slik	at	
UB kan tilby det UiOs primærbrukere 
trenger i sin forskning og læring

«Det er viktig at UB er en stadig oppdatert inngangsport til all verdens kunnskap! 
Universitetsbiblioteket må hele tiden tilby det fremste innen fysisk læringsmiljø, 
og være et godt eksempel for resten av UiO. Vi håper videre at UB kan være en 
ressurs for oss studenter blant annet i akademisk skriving, for eksempel gjennom 
et skrivesenter.»   
Line Willersrud, Studentparlamentet
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Globalisering

Globaliseringen medfører en økt 
internasjonalisering av forskning og studier 
og en hard konkurranse om å tiltrekke seg de 
beste forskerne og studentene.  

Økonomisk ulikhet og internasjonale 
konflikter	stiller	krav	til	universitetet	om	å	
tilpasse seg et mer mangfoldig samfunn.

Kulturelt mangfold vil prege universitetet, og 
norsk som akademisk språk kan bli ytterligere 
svekket. 

 
 
 
 
 
 

Strategiske mål:
•	 Være på høyde med de beste 

internasjonale bibliotekene og være et 
konkurransefortrinn for UiO

•	 Samarbeide på tvers av institusjons- og 
landegrenser for å bli best mulig

•	 Utvikle strategiske partnerskap gjennom 
internasjonalt og nasjonalt samarbeid

•	 Tilby	flerspråklige	tjenester	tilpasset	
internasjonale forskere og studenter

•	 Bidra til å rekruttere de beste studentene 
og forskerne

«Jeg ønsker at UB blir en enda viktigere og mer inviterende ressurs for frilansere, 
ved å fylle det voksende rommet mellom Google og folkebibliotekets fokus 
på kulturopplevelser. Jeg håper at UB vil inspirere med gode fagdebatter og 
arrangementer andre arenaer ikke kan eller vil ta.»   
Eirik Newth, frilansforfatter

«Jeg ønsker tilgang til så mange elektroniske tidsskrifter som mulig. Og jeg 
ønsker et UB med servering, foredrag, vitenskapelige tidsskrifter som ligger 
framme osv. Gode stoler. Som en bookstore cafe.»   
Inger Sandlie, professor
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Teknologi

IT-utviklingen vil fortsette med vekt på 
nettskytjenester, smart dataanalyse, tingenes 
internett og autonome styringssystemer.

Det vil bli et sterkere fokus på individet, det 
betyr mer skreddersydde nettopplevelser.  
Samtidig åpner teknologien for nye 
samarbeidsformer.

Andre måter å innhente og produsere data 
på vil vokse fram, som et tillegg til dagens 
PCer, nettbrett og smarttelefoner. Eierskap 
til brukergenererte data vil bli et hovedtema. 
Også personvernutfordringer vil vokse. 

Behovet for menneskelig interaksjon vokser 
i takt med digital kommunikasjon, og UBs 
menneskelige ressurser blir derfor stadig 
viktigere. 

Strategiske mål: 
•	 Kjenne brukernes behov og være i stand 

til å møte disse
•	 Levere kunnskapskilder og tjenester med 

effektive	brukergrensesnitt	på	stadig	flere	
plattformer 

•	 Videreutvikle personlige digitale 
møtepunkter med brukerne

•	 Sikre at brukerne er trygge når UB 
forvalter persondata og IT-etikk

«Jeg forventer at UB er oppdatert på teknologiutviklingen og utvikler og integrerer 
nyttige tjenester på plattformer og tjenester som vi bruker til daglig. Og at disse 
tjenestene er tilpasset brukerne – hvordan vi tenker, leser og søker.»    
Arnt Maasø, professor

«Fem år frem i tid ønsker jeg at UB gir kurs og veiledning ved hjelp av mange 
pedagogiske metoder. Og jeg ønsker at UB er en vital arena for faglig formidling.»  
Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar
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Kontaktinformasjon:
Universitetsbiblioteket · P.b. 1085 Blindern · 0317 Oslo  · +47 22 84 40 50  ·  postmottak@ub.uio.no · ub.uio.no


