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UNIVERSITETSBIBLIOTEKET VED NTNU
Framtidens bibliotek – rolle og tjenester
BAKGRUNN
Universitetsbiblioteket (UB) ved NTNU er en viktig ressurs for universitetet. Digitalisering og dens
betydning for forskning og utdanning, forventninger til og krav om åpen tilgang til forskning, nye
læringsformer og behovet for oppdaterte læringsarealer og campusutviklingsprosjektet, der
bibliotek er nevnt som en sentral knutepunktsfunksjon, har stor påvirkning på UBs virksomhet
både på kort og lang sikt. Vi ser som følge av dette betydelige endringer i bruken av
bibliotekstjenester, der manuelle utlån er i ferd med å forsvinne til fordel for digital
tilgjengeliggjøring av litteratur. Økende kostnader i forbindelse med tidsskriftabonnementer er en
del av dette bildet. Plan S dreier seg også om dette. Disse endringene påvirker også biblioteket
som infrastruktur.
Den vedtatte publiseringspolitikken og politikk for åpen tilgang til forskningsdata (med tilhørende
handlingsplaner) ved NTNU, gir begge UB en sentral rolle i arkivering og tilgjengeliggjøring av
forskningspublikasjoner og –data. Dette er for øvrig i tråd med internasjonale trender, der
universitetsbibliotekene i stigende grad får et slikt ansvar.
Internasjonalt gjennomføres jevnlige studier av bibliotek og deres oppgaver. Av spesiell interesse
for NTNU er «Analyse af det fremtidige behov for forsknings-biblioteksbetjening» gjennomført av
Oxford Research A/S fra 2018, på bestilling av Kulturministeriet og Uddannelses- og
Forskningsministeriet i Danmark. Denne rapporten, vedlagt, som omhandler
forskningsbibliotekenes rolle i et kortsiktig (2-5 år) og et mer langsiktig (5-10 år) perspektiv, peker
ut følgende behov (ikke i prioritert rekkefølge) som bibliotekene spesielt må dekke:
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Access to the required electronic research articles, journals and research data
Increased guidance and instruction in information retrieval skills, source criticism, reference
management etc.
Increased support and guidance in data management
Access to physical spaces and facilities that support a project and group-oriented study life

NTNUs strategi for perioden 2018-2015 ble vedtatt av NTNUs styre i desember 2017. Som en
oppfølging av denne strategien har UB utarbeidet en utviklingsplan, som ble presentert for
dekanmøtet 18.09.2018. Dekanmøtets vurdering var at det er behov for en gjennomgang av UBs
rolle og tjenester og prorektor for utdanning ble bedt om å følge opp dette. Dette er også i tråd
med forventningene fra rektor i 2017. Videre er det betydelig press på areal ved NTNU, hvilket
betyr at det må gjøres en vurdering av hvilke areal som skal benyttes til hvilke formål og hvem som
skal ha ansvaret for ulike arealer. Det er i denne sammenheng behov for å se på hvordan vi
utnytter de arealene som UB i dag disponerer.
På denne bakgrunn ønsker rektor en gjennomgang av UBs
virksomhet. Dette arbeidet gjennomføres i to deler:
1. Utredning av UBs rolle og tjenester på kort sikt og i lys av internasjonale trender.
2. Organisering av UB gitt framtidig rolle og ansvar.
Begge utredningene skal analysere hvilke kvalitetsmessige og ressursmessige gevinster som kan
tas ut.
Som første del av dette arbeidet settes det nå ned et utvalg som skal se på Universitetsbibliotekets
rolle og tjenester på kort sikt og i lys av internasjonale trender, NTNUs faglige utvikling i
kommende 10 årsperiode, samt NTNUs planer for campusutvikling.

MANDAT
Utvalget skal gi utrede hvordan UB kan videreutvikle sine tjenester og sin kompetanse for å møte
fremtidige behov for bibliotekstjenester. Utvalget skal spesielt gi råd om:
1. Hvilke digitale og fysiske tjenester UB skal tilby til NTNUs studenter og ansatte samt til eksterne på
kort og lang sikt.
2. Hvilken funksjon skal UB’s arealer ha som læringsareal og til formidling. Hvilke sambruksmuligheter
finnes mot andre typer areal.
3. Hvilke grenseflater og samarbeidsmuligheter finnes mot andre enheter ved NTNU og mot andre
brukertjenester innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling.
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SAMMENSETNING








En dekan NTNU (leder av utvalget)
En ekstern
En fra undervisnings- og forskningsstilling NTNU
En fra Campus-prosjektet
En leder ved NTNU UB
En fra ansatte ved NTNU UB (tillitsvalgt)
En student

Utvalget bes ferdigstille sin utredning innen 15. juni 2019.
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