Universitetsbiblioteket

Strategi 2030
Universitetsbiblioteket skal





tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og tilhørighet
sikre tilgang til og forvalte samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet
være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen
styrke studentene som deltagere i egen og andres læring i studier, arbeidsliv og i samfunnet

Universitetsbiblioteket (UB) er en åpen og tverrfaglig arena, som synliggjør kunnskap gjennom fysiske og
digitale samlinger og tjenester, og som er tilgjengelig for alle i samfunnet. Studenter og ansatte skal på alle
UBs møteflater enkelt kunne finne frem i våre tjenester, i veiledning og kurs, og i anvendelse av det fysiske
og digitale bibliotektilbudet.
Samlinger som begrep er i forandring. Ytre drivere nasjonalt og internasjonalt i kombinasjon med ny
informasjonsteknologi påvirker samlingsarbeidet og tilgangen til kunnskapsressurser. I økende grad gis
tilgang til informasjon gjennom digital infrastruktur. Som del av en fysisk infrastruktur anerkjenner vi det
trykte materialets verdi for å kunne forvalte vår kulturarv. UB skal ha en differensiert forvaltning av ulike
deler av samlingene, i tett samarbeid med fagmiljøene og tilpasset brukernes behov.
Tverrfaglige satsinger, teknologiske muligheter og verktøy, vitenskapelig kommunikasjon og endring i
publiseringsmønstre skaper etterspørsel etter nye typer tjenester. UB vil derfor videreutvikle et sterkt
partnerskap med UiOs fakulteter, museer, Oslo Universitetssykehus (OUS) og andre enheter, og utgjøre en
synlig og relevant aktør i forskning og i forskningsstøtten på UiO. UB skal aktivt søke samarbeid om
nasjonale og internasjonale løsninger og infrastruktur.
Nye læringssyn vinner terreng i utdanningene. Læring skjer gjennom aktiv bruk av informasjon, språk,
verktøy og teknologi innenfor faglige og tverrfaglige felleskap i studier og i arbeidsliv. UB skal samarbeide
med studieprogrammene, slik at UBs undervisning og veiledning kan prioriteres i relevante sammenhenger.
UB skal definere sitt unike bidrag i partnerskap med andre faglig pedagogiske miljøer.
UB skal arbeide for en åpen og utviklingsorientert organisasjonskultur, der kompetanse mobiliseres og
utvikles og erfaringer deles. Vi vil videreutvikle UB som en kunnskapssøkende og fleksibel organisasjon og
ta i bruk innovative og kreative samarbeidsformer, på tvers av fag og profesjoner.
UB skal ha et ivaretakende arbeidsmiljø, inkluderende lederskap og en kultur preget av godt
medarbeiderskap i alle ledd.
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Mål

UB skal tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø, som fremmer studentenes læring, trivsel og
tilhørighet.

Beskrivelse
Et godt fysisk og digitalt læringsmiljø er en forutsetning for å sikre kvalitet i undervisning og læring. Mange
nye læringsarenaer er utviklet ved UiO de senere år, men etterspørselen etter tidsriktige lokaler og
teknologisk utstyr tilpasset nye læringsformer er stadig økende.
UBs betjente arealer og tjenestetilbud finnes på mange ulike lokasjoner og på alle UiOs campuser. Arealene
og ressursene utgjør til sammen en tverrfaglig infrastruktur. UB vil sammen med brukere og andre enheter
på UiO være innovativ i utviklingen av læringsmiljøet. Det skal være lett å komme i kontakt med UB.
UB skal ta i bruk ny teknologi og eksperimentere med utforming av læringsarealer. UB skal være et godt
sted for læring, der studentene møter spesialisering i anvendelse av kunnskapsressurser og i arbeidet med
vitenskapelig kommunikasjon.
UB vil bidra til en kunnskapsbasert offentlig dialog. UB skal ta initiativ til og legge til rette for videreutvikling
av formidlingsarenaer og bygge opp under et mangfold av faglige arrangementer og utstillinger. UB skal
bruke sin unike tverrfaglighet og kompetanse i formidlingsarbeidet og fremstå som en brobygger mellom
ulike fagmiljøer.
Ambisjoner







UB vil bidra til å utdanne studenter som tidlig utvikler studievaner som sikrer trivsel, trygghet,
velvære og en god studentopplevelse på campus.
UB skal være en bidragsyter i helhetlig campusutvikling og utforske potensialet i Georg Sverdrups
hus som en sentral møte- og læringsarena for UiO.
UB skal gjennom aktiv formidling av samlinger, tjenester og kompetanse, skape fleksible
læringsarealer for studentdrevne læringsformer som understøtter fremtidens fysiske og digitale
læringsbehov.
UB skal bidra til å styrke UiOs dialog med omverden gjennom samfunnsaktuelle arrangementer og
bidrag til en vitenskapelig fundert offentlig debatt.
UB skal i samarbeid med brukere arbeide kunnskapsbasert med utvikling av læringsmiljøet ved å
benytte innovasjonsmetoder som bygger på dialog med brukerne og designmetodikk.
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Mål

UB skal sørge for tilgang til og forvalte ulike typer samlinger som er relevante for UiOs faglige
virksomhet.

Beskrivelse
UBs perspektiv i forvaltning av informasjon spenner over fortid, nåtid og fremtid. Vi er i en tid med store
endringer i det vitenskapelig publiserings- og informasjonslandskapet. Det vil påvirke hvordan vi definerer
og arbeider med samlinger.
Våre systemer for kunnskapsorganisering, gjenfinning og bruk av metadata skal ha et presisjonsnivå som er
tilstrekkelig for å ivareta brukerens opplevelse av UB som en effektiv inngang til kunnskapsuniverset.
Kunstig intelligens, automatiserte prosesser og andre relevante verktøy og metoder skal anvendes for å
effektivisere metadataproduksjon, gjenfinning og presentasjon av trefflister.
UB har unike samlinger og er en betydelig forvalter av den vitenskapelige kulturarven. Kulturarven er viktig,
også i den digitale delingskulturen. UB skal derfor arbeide med formidling av vitenskap og forskning
gjennom digitalisering av denne. Innen digital humaniora er det et stort potensial for samarbeid innen
digitalisering, lagring, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger.
Ambisjoner






UB skal involvere brukere i arbeidet med kjøp av litteratur og tilganger, og forvalte våre samlinger
strategisk.
UB skal samarbeide nasjonalt og internasjonalt for å sikre bærekraftige finansieringsmodeller og
systemer for varig tilgang til informasjonsressurser.
UB skal forbedre sine systemer for metadata og gjenfinning, og brukerens opplevelse av dem.
UB skal digitalisere unike deler av samlingene og gjøre dem tilgjengelige i den digitale
delingskulturen.
UB skal ha en tydelig rolle i arbeidet med åpen forskning, spesielt med hensyn til publisering,
tilgjengeliggjøring og deling av forskning.

4

Mål

UB skal være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen

Beskrivelse
Økt digitalisering og bruk av informasjonsteknologi, krav om åpenhet og transparens i forskningen samt
vekst i datamengde, kompleksitet og kostnader er med på å endre forskningsprosessene. Dette er
endringer som vil kreve tverrfaglige og nyskapende løsninger, og som setter store krav til forskernes
ferdigheter og kompetanse.
UB vil bidra med sin tverrfaglige og fagspesifikke kompetanse ved å ta i bruk og utvikle metoder som
samhandler med og støtter opp under hele forskningsprosessen. Vi vil arbeide for at infrastruktur, tjenester
og finansieringsordninger videreutvikles slik at forskningsdata og forskningsresultater gjøres åpent
tilgjengelig, deles og gjenbrukes.
UB skal arbeide systematisk med å etablere dialog og samarbeid med alle relevante aktører, både ved og
utenfor UiO. UB vil tilby og videreutvikle gode møtepunkter og grensesnitt mot UiOs forskere, for å sikre
synlig og enkel tilgang til tjenester og kompetanse.
Ambisjoner






UB skal tilby tjenester og kompetanse som støtter opp under forskningsprosessen, fra oppstart av
prosjekter til publisering, arkivering og deling av forskningsresultater.
UB skal arbeide for å utvikle infrastruktur, tjenester og finansieringsordninger som sikrer at
forskningsdata og forskningsresultater gjøres åpent tilgjengelig, deles og gjenbrukes.
UB skal være en partner og støtte for fagmiljøene i å utvikle og å ta i bruk digitale metoder innen
UiOs forskningsområder og deres vitenskapelige kommunikasjon.
UB skal utvikle fysiske og digitale møtepunkter for forskere for å knytte sammen ulik kompetanse
på tvers av UiO.
UBs ansatte skal tilby god kompetanse på etiske og juridiske aspekter ved bruk av kilder i det
digitale informasjonssamfunnet.
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Mål:

UB skal styrke studentene som deltagere i egen og andres læring i studier, arbeidsliv og i
samfunnet

Beskrivelse
UiO har høye ambisjoner som en “fremragende utdanningsinstitusjon som gir forskningsbasert
undervisning på høyt internasjonalt nivå”1. Studentene skal møte faglig og tverrfaglig fornyelse,
kunnskaper og erfaringer skal vektlegges, og de skal motivere og motiveres av hverandre i læringsarbeidet.
Den rollen faglig informasjon i ulike formater spiller i læringsarbeidet, er i kontinuerlig endring. Dette
henger sammen med pedagogiske, teknologiske, kulturelle og utdanningspolitiske utviklingslinjer. UB skal
arbeide for at kilder, data, litteratur og tilhørende plattformer og verktøy skal kunne tas i bruk i stadig flere
sammenhenger, både i studier og i senere arbeidsliv.
Både studenter og forskere søker og behandler informasjon ved hjelp av et mangfold av teknologier og
verktøy. Kildesøk, kildebruk og databehandling krever faglig bakgrunnskunnskap og etisk integritet i tillegg
til ferdigheter i ulike verktøy og metoder.
Den teknologiske utviklingen skaper behov for nye måter å drive kildekritikk på. UB skal koble teknologiske,
faglige og pedagogiske perspektiver og bygge en fornyet forståelse av informasjonskompetanse.
Ambisjoner







1

UB skal bidra til at studentene mestrer informasjonskilder i en teknologisk kompleks samtid og
framtid.
UBs undervisning skal være innovativ og i front ved å forsterke koblingen mellom
informasjonskompetanse, digital kompetanse, akademisk skriving, faglige metoder og nye metoder
innen samlingsarbeid og tjenesteutvikling.
UB skal bidra til å utvikle pedagogiske ferdigheter og undervisning gjennom en tverrfaglig åpen
undervisningskultur.
UB skal være en attraktiv partner for studieprogrammene, pedagogiske kompetansemiljøer, samt
nasjonale og internasjonale nettverk for undervisning og læring.
UB skal involvere studentene og studentdemokratiet i utvikling av undervisning og tjenester.
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