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Mål for prosjektet
Prosjektet "Fra papirbasert til digitalt pensum-en kartlegging" skal gjennom en
kartlegging gi kunnskap om hvordan UH-institusjonenes bibliotek har lisensiert
elektroniske ressurser som møter institusjonenes behov og i hvilken grad
pensumlitteratur kan hentes fra bibliotekets ressurser.

Prosjektet skal kartlegge UH-bibliotekenes dekningsgrad av elektronisk tilgjengelig
materiale i form av pensum ved universitetene og høgskolene. Prosjektet
fokuserer på bibliotekets rolle i overgangen fra papirbasert til digitalt pensum og
hvordan bibliotekene kan bidra inn i institusjonenes arbeidsflyt på dette området.
En slik kartlegging vil bidra til at bibliotekene og institusjonene øker sin bevissthet i
forhold til hvordan de vil løse tilgang til pensumlitteratur fremover når mer og mer
av pensum blir tilgjengelig digitalt. Kartleggingen vil også gi institusjonene verdifull
informasjon i forhold til klareringssystemet som Kopinor nå arbeider med, se
http://www.kopinor.no/brukere/utdanning/universiteter-hogskoler/digitale-kompendier

Resultatene fra en kartlegging vil gi institusjonene bedre anledning til et koordinert
samarbeid og modell for å vurdere strategisk oppbygging av nettressurser,
gjennom f. eks. avtalelisensiering.

Kartleggingen vil forhåpentligvis også gi informasjon om forskjeller mellom
fagområder, programnivå og ulikheter mellom klassiske universitetsfag vs
profesjonsfag. I tillegg vil vi få kunnskap om ulikheter mellom dekningsgrad
nettressurser kan skyldes institusjonen satsing på e-ressurser og ikke
nødvendigvis fagområde.
UHR står som eier av prosjektet gjennom bibliotekutvalget. Dette fordi prosjektet
har nasjonale overføringsverdier og resultatene vil bli brukt videre inn i arbeidet i
bl. a. bibliotekutvalget og i UH-sektoren. UHR vil gjøre resultatene kjent for
sektoren gjennom prosjektets avsluttende seminar/workshop, i tillegg til skriftlig
informasjon. Kunnskapen som innhentes gjennom prosjektet vil også være et
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utgangspunkt for en kartlegging av på hvilke områder det er grunnlag for et
samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og UH-sektoren for å sikre smidige
lisensløsninger for digital tilgang til norsk materiale og utnyttelse av
Nasjonalbibliotekets digitale ressurser.

Prosjektbeskrivelse
1. Prosjektet skal kartlegge og analysere gjennomførte prosjekter,og identifisere
pågående undersøkelser og piloter ved UH-institusjonene for å hente ut erfaringer
som er gjort i forhold til testing av funksjonalitetskrav til digitalt pensum (f. eks.
UiO, UiB,NTNU og UiA). I tillegg vil det også gi kunnskap i forhold til om digitalt
pensum kan være et verktøy for personer med behov for tilrettelegging (universell
utforming).

2. Prosjektet skal kartlegge hvor stor mengde av pensum som er elektronisk
tilgjengelig via avtalelisenser fra institusjonens bibliotek (= lisensiert materiale som
institusjonen allerede betalt for). Kartleggingen bør gi informasjon om dekning på
hhv bachelor og mastergradsnivå, i tillegg til differensiering på fagområder,
eventuelt også emner. Prosjektet skal kartlegge om deler av pensum kan hentes
fra andre åpne tilgjengelige kilder, som bokhylla.no/NB øvrige digitale ressurser,
Google Books, Open Access-tidsskrifter, etc.

3. Prosjekter skal også kartlegge hvordan det lisensierte materialet kan gjøres
tilgjengelig for studentene (kan det legges ut som pdf i læringsplattform, kan det
lenkes til på artikkel- og kapittelnivå..?) Denne delen av kartleggingen går på
innholdet i lisenskontraktene og på hva som er mulig teknisk for enkel leveranse til
studentene.

Universitetsbiblioteket i Oslo er prosjektleder og – koordinator og ansvarlig for
punkt 1. I tillegg foretar hver samarbeidspartner kartlegging av punkt 2 og 3 lokalt.
Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide prosessbeskrivelser/kartleggingsmaler
for punkt 2 og 3, samt utarbeide en samlet sluttrapport som sammenstiller
funnene.
Det legges opp til at rundt 20 kurs/emner gjennomgås ved hver institusjon.
Prosjektgruppen avgjør i fellesskap profil og utvelgelse av de aktuelle
kursene/emnene slik at ulike fagområder og gradsnivå blir dekket.

UHR Bs sekretariat er ansvarlig for seminaret/workshopen som planlegges
gjennomført 15. desember og deltar også under planleggingen i punkt 1. Det
søkes ikke egne midler til det, men går som en del av prosjektets
egenfinansiering.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Ettårig
Fra dato

15-09-2011
Til dato

15-12-2011

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Planleggingsfase UiO, UHR B, samarbeidsinstitusjonene. 15-09-2011 28-09-2011

Oppstartsmøte 28.09. UiO, UHR B, samarbeidsinstitusjonene. 28-09-2011 28-09-2011

Kartleggingsfase 28.09. Samarbeidsinstitusjonene (inkl UiO) 28-09-2011 11-11-2011

Analyse og oppsummering. UiO 11-11-2011 01-12-2011

Sluttrapport ferdig 1.12. UiO 01-12-2011 01-12-2011

Seminar/workshop 15.12 – UHR B 15-12-2011 15-12-2011

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Universitetsbiblioteket i Oslo
Universitetsbiblioteket i Oslo, P.b.
1085 Blindern
0317
Oslo

ja Prosjektleder og koordinator. Ansvarlig for pkt 1 samt
kartlegging av pkt 2 og 3 i prosjektbeskrivelsen

Handelshøyskolen BI - biblioteket
Handelshøyskolen BI - biblioteket,
Nydalsveien 37
0442
Oslo

ja Kartlegging av pkt 2 og 3 i prosjektbeskrivelsen

Høgskolen Stord/Haugesund
Klingenbergvegen 8
5414
Stord

ja Kartlegging av pkt 2 og 3 i prosjektbeskrivelsen

Universitetet i Agder - biblioteket
Postboks 422
4604
Kristiansand

ja Kartlegging av pkt 2 og 3 i prosjektbeskrivelsen

Høgskolen i Hedmark-biblioteket
Postboks 400
2418
Elverum

ja Kartlegging av pkt 2 og 3 i prosjektbeskrivelsen
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Budsjett

Søknadssum 170000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Universitetsbiblioteket i Oslo. Prosjektledelse, kartlegging av pkt 1, 2
og 3

90000 90000

BI, kartlegging pkt 2 og 3 20000 20000

Høgskolen Stord/Haugesund, kartlegging pkt 2 og 3 20000 20000

Høgskolen i Hedmark 20000 20000

Universitetet i Agder 20000 20000

Egeninnsats UiO 36000 36000

Egeninnsats BI 8000 8000

Egeninnsats Høgskolen i Hedmark 8000 8000

Egeninnsats Universitetet i Agder 8000 8000

Egeninnsats Høgskolen Stord/Haugesund 8000 8000

Totale utgifter 238000 238000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 170000 0

Egensandel UiO. Arbeidsinnsats (bekreftet tilskudd) 36000 36000

Egenandel UHR. Arbeidsinnsats (bekreftet tilskudd) 0 0

Egenandel BI. Arbeidsinnsats (bekreftet tilskudd) 8000 8000

Egenandel Høgskolen Stord/Haugesund. Arbeidsinnsats (bekreftet
tilskudd)

8000 8000

Egenandel Høgskolen i Hedmark. Arbeidsinnsats (bekreftet tilskudd) 8000 8000

Egenandel Universitetet i Agder. Arbeidsinnsats (bekreftet tilskudd) 8000 8000

Totale inntekter 238000 68000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Ref #1308119851192 Ny formidling / Ettårig

Søknadssum: 170000 Dato sendt: 15.6.2011

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012

Side 4 av 4


