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Sammendrag
Internasjonalt har det skjedd store teknologiske endringer som påvirker hvordan tjenester innen
universitetsbibliotekenes tjenesteområder kan og bør leveres. Den største endringen er overgangen
fra trykte kunnskapskilder til digitale kilder. Endringen har medført at mengden og tilgangen til
kunnskapskilder har økt enormt. Dette setter nye krav til gjenfinningssystemer, til kvalitetssikring av
kildene, til behandling av data og til å holde seg orientert inne ulike fagområder. Generelt så har
dette medført behov for en ny type kompetanse, digital kompetanse.
Biblioteket, med avtagende etterspørsel etter fysisk materiale og økt fokus på digitalisering, har fått
en mer fremtredende funksjon som møteplass og læringsarena samt utvidede oppgaver innen fagog forskningsstøtte innen åpen publisering og åpen tilgang til forskningsdata. For å forbedre
læringsmiljøet og møte fremtidens behov som læringsareal, bør bibliotekets areal utvikles med mer
varierte og fleksible løsninger. Utvalget ser på biblioteket som en naturlig del av
knutepunktfunksjonen ved utvikling av våre campuser.
Anbefalinger:
Hvilke digitale og fysiske tjenester UB skal tilby til NTNUs studenter og ansatte samt til eksterne på
kort og lang sikt?
• UB skal i stor grad tilby digitale tjenester som anskaffelse og forvaltning av digital litteratur,
lagring og søk i digitale forskningsdata, veiledning om bruk av bibliotekstjeneste som digitale
kurs og lignende.
• UB skal fremdeles forvalte fysiske samlinger, men på færre lokasjoner enn i dag.
Bibliotektjenester uten fysiske samlinger bør etableres på utvalgte steder.
• En sentral oppgave for UB vil være å lære alle studenter og phd-studenter å søke i
forskningslitteratur. Phd studenter og vitenskapelig ansatte skal dessuten veiledes i
datalagring og søk i forskningsdata og i hvordan publisere og generere synlighet for publisert
arbeid.
• UB skal ligge som sentralt element i NTNUs knutepunkt med tilknyttede flerbruksareal som
blant annet bør inneholde arbeidsplasser for studenter.
Hvilken funksjon skal UBs arealer ha som læringsareal og til formidling. Hvilke sambruksmuligheter
finnes mot andre typer areal?
• Det bør ligge læringsareal som passer for gruppearbeid og individuelt arbeid i tilknytning til
biblioteksenhetene. Avdeling for studieadministrasjon bør ha ansvaret for utforming,
utvikling, dimensjonering av slike læringsareal.
• I eller i tilknytning til de større biblioteksenhetene (i knutepunkt) bør det finnes åpne
flerbruksareal som egner seg til utstillinger, faglige presentasjoner og annen formidling.
Bibliotekets rolle vil være å legge til rette for at fagmiljøene kan bruke arealene til faglig og
tverrfaglig formidling.
• Studentarbeidsplasser i tilknytning til bibliotek kan overlappe med vrimleareal og kafeareal,
men bør ikke brukes til timeplanfestet undervisning. Formidlingsareal kan overlappe med for
eksempel kafe og vrimleareal.
Hvilke grenseflater og samarbeidsmuligheter finnes mot andre enheter ved NTNU og mot andre
brukertjenester innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling?
• Innen forskning skal UB samarbeide med IT-avdelingen om lagring av forskningsdata og med
phd-programlederne om læringsutbyttebeskrivelser og kurs for å lære phd-studentene god
bruk av litteratur og data i forskingen og gi ferdigheter i publisering.
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•
•
•

Innen utdanning skal UB tilby undervisningsmoduler som lærer studenter ved alle
studieprogram bruk av litteratursøk og datasøk, kildekritikk og referansehåndtering. UB
samarbeider med programråd om å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser for dette.
For innovasjon skal UB tilby kompetanse i patentsøk og litteratursøk. Bibliotekkompetansen
innen dette området kan med fordel legges til det planlagte Innovasjonssenteret ved NTNU.
UB skal bistå fagmiljøene ved NTNU med tverrfaglig og faglig popularisert formidling rettet
mot studenter, ansatte og besøkende på Campus.
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1.0 Bakgrunn og mandat
1.1

Bakgrunn

NTNU Universitetsbiblioteket (heretter kalt UB) 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, et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen
2020, 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 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 (Oxford Research, 2018). Denne rapporten 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:
•
•

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
(Oxford Research, 2018 s. 3)
NTNUs strategi for perioden 2018-2025 ble vedtatt av NTNUs styre i desember 2017 (NTNU, 2018).
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.
2.

Utredning av UBs rolle og tjenester på kort sikt og i lys av internasjonale trender.
Organisering av UB gitt framtidig rolle og ansvar.

Begge utredningene skal analysere hvilke kvalitetsmessige og ressursmessige gevinster som kan tas
ut.
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Som første del av dette arbeidet ble det satt ned et utvalg som skulle 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.

1.2

Mandat

Utvalget skal 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 UBs 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.

1.3

Sammensetning av utvalg

Utvalget har bestått av følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Øyvind Gregersen
dekan NV (leder av utvalget)
Wilhelm Widmark
overbibliotekar, Stockholm universitetsbibliotek
Karoline Daugstad
prodekan forskning, SU
Tor Einar Fagerland
seniorrådgiver/førsteamanuensis, Campusutvikling
Rune Brandshaug
biblioteksjef, NTNU UB
Anne Lillevoll Lorange
hovedbibliotekar, NTNU UB
Åste Solheim Hagerup
læringsmiljøpolitiske ansvarlige, student
Sekretær for utvalget har vært seniorrådgiver Gro Kvanli Dæhlin, prorektor utdanning.

1.4

Gjennomføring av arbeidet

Utvalget har gjennomført 5 møter i perioden mai til september 2019, og jobbet sammen i SharePoint
mellom møtene. Alle medlemmene har bidratt i innhenting av informasjon, diskusjoner, tekstbidrag
og utforming av endelig rapport.
Utvalget har innhentet informasjon om dagens tjenestetilbud ved UB, sett på internasjonale trender
for universitetsbibliotekene og diskutert seg frem til anbefalinger for fase 1 av bibliotekutredningen,
jf. mandatet til utvalget.
Utvalget leverte ferdig rapport, med anbefalinger, til prorektor utdanning 15.09.2019.
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2.0 Trender og dagens status
2.1

Internasjonale trender og forskning på universitetsbibliotekenes rolle og
utvikling

2.1.1 Tjenesteområder og trender
Et universitetsbibliotek leverer tjenester både til utdanning og forskning. Tjenesten kan knyttes til
fem områder:
•
•
•
•
•

Tilgang til kunnskapskilder
Tilgang til læringsressurser
Akademisk veiledning og undervisning
Forskningsunderstøttende tjenester
Bibliotekfasiliteter og studie- og læringsmiljøer

Internasjonalt har det skjedd store teknologiske endringer som påvirker hvordan tjenester innen
disse områdene kan og bør leveres. Den største endringen er en overgang fra trykte kunnskapskilder
til digitale kilder. Dette gjelder både for tidsskrifter og bøker, samt andre typer dokumenter som
kart, manuskripter, foto osv. Denne endringen har medført at mengden og tilgangen til
kunnskapskilder har økt enormt. Dette setter nye krav til gjenfinningssystemer, til kvalitetssikring av
kildene, til behandling av data og til å holde seg orientert innen ulike fagområder. Generelt så har
dette medført behov for en ny type kompetanse, digital kompetanse.
Overgang til digitale kilder gir nye muligheter til å koble sammen ulike deler av dokumenter
(sammensatte dokumenter), noe som gir nye muligheter i forbindelse med undervisning og
utarbeidelse av læringsressurser. Men sammensatte dokumenter gir også nye utfordringer med
avklaring av rettigheter og lovlig bruk av kildene. For digitale tidsskrifter og digitale bøker, så har
situasjonen endret seg voldsomt. Tidsskriftene settes sammen i store pakker og tilbys som en felles
enhet. Dette gir økonomiske konsekvenser og mindre mulighet til detaljstyring av tilbudet til
brukerne.
Ved overgang til digitalt innhold (digitale tidsskrifter og -bøker), så endres også
publiseringsmønsteret ved at en ikke lenger kun publiserer i de tradisjonene kanalene, men også i
åpne kanaler. Dette har gitt mulighet for åpen tilgang til det som publiseres og grunnlaget for det
som publiseres (forskningsdata). Dette betyr at abonnementsordninger blir mindre aktuelle eller får
mindre betydning og det inngås andre typer avtaler basert på publisering og ikke på abonnement
med leserettigheter.
Nye avtaler, store pakker med variert innhold og en sikker tilgangskontroll, setter nye og utvidede
krav til forhandlinger og til drift og oppfølging av de tjenester som tilbys. Dette krever også ny type
kompetanse for bibliotekene.
Med innføring av digitale kilder, så har også bruksmønsteret endret seg fra det å anskaffe og lese
hele dokumenter til å raskt skaffe seg oversikt over innholdet i mange dokumenter. Behovet for
egne komplette lokale samlinger har også blitt mindre. Rask og enkel tilgang til kunnskapskildene via
nettbaserte tjenester er viktig, både med hensyn til nye bruksmønstre og for tilgang. Siden
informasjonsinnhøstingen nå skjer via nettbaserte tjenester mot digitale dokumenter, så er kravet til
systemer, sikkerhet og tilgangskontroll blitt svært viktig og er blitt en forutsetting for levering av
gode bibliotektjenester. Tilgangen skjer via ulike typer enheter og systemer, ofte mobile enheter,
noe som setter større krav til plattformene som tjenestene tilbys på.
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For digitale bøker (e-bøker) har det utviklet seg nye typer forretningsmodeller for anskaffelse,
tilgang og finansiering. Dette gir nye muligheter for brukerne selv å styre hva som anskaffes, men
samtidig blir dette et mer komplisert landskap. Også dette krever ny kompetanse hos bibliotekene.
Ved store pakker av tidsskrifter og bøker, så passeres også grensene for kravet om anbudsprosesser.
En annen viktig endring som har skjedd er behovet for økt tverrfaglighet. Fagene går i større grad
over i hverandre og det tilbys mer tverrfaglige studieprogrammer. Dette betyr at organisering av
samlinger etter fag ikke nødvendigvis vil treffe brukerbehovene til studentene. Det blir viktig å tilby
et vidt speker av kunnskapskilder som brukerne selv setter sammen etter sine behov.
Mange tjenesteplattformer og mange tilbydere (leverandører), setter nye krav til standardisering av
protokoller, formater og rutiner. Bibliotekets kompetanse innen dette området (katalogisering,
kunnskapsorganisering, rettigheter, kildekritikk, digital kompetanse, metadata) blir viktig og kan
brukes på nye områder som de tidligere ikke var så mye involvert i (læringsressurser, forskningsdata,
digitalisering av samlinger).
Et annet område der det skjer en spennende utvikling er knyttet til læringsarealene. Disse endres for
å kunne tilby nye studieformer og undervisningsopplegg. Auditorier og lesesalsplasser (med eller
uten PC) bygges om til mer innovative læringsareal som er tilrettelagt for gruppearbeid og der
tilgang til digitalt innhold og digitale tjenester er en integrert del. Det samme kravet skjer til
bibliotekenes areal. Tjenester som tradisjonelt har vært levert hver for seg (for eksempel
skranketjenester ved et bibliotek), endres til one-stop-shop, dvs. ses i sammenheng med tjenester
levert fra andre enheter. Behovet for å splitte opp de tradisjonelle tjenestene og sette disse sammen
på en ny måte øker (jf. Knutepunkt, U1 med makerspace ved NTNU).
Opplæring og veiledning digitaliseres også raskt. Informasjon om tjenester og system ved
universitetet som helhet og universitetsbiblioteket finnes selvfølgelig på nett. I tillegg brukes sosiale
nettverk, web-forum og lignende i økende grad til å ta imot og besvare spørsmål fra brukere. Digital
film og interaktive kurs er også viktige verktøy for opplæring i blant annet søk etter
forskningslitteratur og forskningsdata.

2.1.2 Trendenes innvirkning på tjenesteområdene
De teknologiske og strukturelle endringer som nå skjer, påvirker UBs tjenesteområder og setter nye
kompetansekrav til mange enheter. Behovet for digital kompetanse er felles for alle. For
bibliotekene vil det være behov for kompetanseendring og opparbeidelse av ny kompetanse innen
flere tjenesteområder. Overgang til digitale tjenester krever kompetanse i nettbasert
tjenesteutvikling og systemforståelse, samt kunnskap om å ta i bruk ny teknologi. Data lagres digitalt
og krever økt kompetanse i dataforvaltning, datalagring, tilgangskontroll og rettighetsforvaltning.
Trendene vil gi en dreining mot:
•
•
•
•
•
•

Økt kompetanse og ressurser til forhandlinger, avtalehåndtering, tilgangskontroll og
oppfølging av avtaler
Økt støtte i forskningsprosessene
Økt støtte til og veiledning i data management
Økt støtte til bibliometriske analyser og forskningsformidling
Økt behov for veiledning og undervisning i informasjonssøking, kildekritikk og
referansehåndtering og bruk av digitalt materiale (digitale kunnskapskilder)
Økt behov for tilgang til fysiske rom og fasiliteter, som understøtter nye lærings- og
forskningsprosesser
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•

2.2

Fortsatt, men avtagende tilgang til fysiske materialer, men økt fokus på digitalisering av
materiale

Status UB i dag

2.2.1 Om UB
UB er en av 12 avdelinger i Fellesadministrasjonen og ligger under Prorektor for utdanning. UB
leverer tjenester både til utdanning, forskning og formidling. UB har i dag ca. 140 ansatte (totalt 131
årsverk) organisert i 7 seksjoner (5 i Trondheim, 1 Gjøvik, 1 Ålesund). UB har 15 fysiske bibliotek; 1
Ålesund, 1 Gjøvik og 13 i Trondheim. Budsjett er i 2019 på 280 mill. kr, som inkluderer et
litteraturbudsjett på 100 mill. kr (95% er digitale kunnskapskilder), internhusleie på 52 mill. kr og
Kopinoravgift på 18 mill. kr. Totalt areal som UB disponerer (inkl. andel fellesareal) er på 38.343 m2.
Ved de 15 bibliotekene er det årlig et besøkstall på nærmere 1.5 mill. brukere og UB tilbyr og
forvalter litt over 3.000 studentarbeidsplasser. I bibliotekene finnes det ca. 2 mill. trykte bøker og
over 500.000 e-bøker (digitale bøker) er tilgjengelig på nett. Det er tilgang til ca. 13.000 trykte
tidsskrifter og over 20.000 digitale tidsskrifter. I tillegg kommer innholdet i spesialsamlingene. Det er
årlig et utlån på 130.000 dokumenter. Fra de digitale kunnskapskildene er det årlig en nedlastning av
artikler, bøker (kapitler) på nesten 5 mill. pr. år. Det holdes årlig ca. 500 kurs for studenter og
ansatte og over 10.000 personer deltar på disse.
UB sin primærmålgruppe er på noe over 40.000 studenter og 7.500 ansatte.

2.2.2 Brukertjenester og målgrupper for tjenestene
Universitetsbiblioteket har flere målgrupper. Den viktigste er ansatte og studenter ved NTNU,
deretter studenter og vitenskapelige ansatte ved andre UH-institusjoner og helseforetak. En annen
viktig målgruppe og samarbeidspartner er andre bibliotek ved UH-institusjoner, samt folke-,
fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket. NTNU har et samfunnsansvar, noe som innebærer at
allmenheten er en viktig bruker av tjenester fra biblioteket.
UB tilbyr i dag et bredt spekter av generelle brukertjenester og tjenester innen forskning, utdanning,
forvaltning og utviklings- og utredningsoppgaver. En samlet oversikt over disse tjenestene er
beskrevet i vedlegg 1.

2.2.3 Trendenes innvirkning på kompetansekrav ved UB
På bakgrunn av dreining i trender innenfor bibliotekvirksomheten vil UB måtte videreutvikle sin
kompetanse innen nettbaserte brukertjenester. Dette er knyttet både til tjenesteutvikling, men også
til drift- og forvaltning av tjenestene. Det kreves god systemforståelse og kompetanse i bruk av ny
teknologi for å kunne formidle behov og krav til UB sine ulike tjenesteleverandører (UNIT, NTNU IT,
kommersielle selskaper). Digitale samlinger og tjenester, krever også økt kompetanse på beskrivelse
av data og lagring/forvaltning av data. Store datamengder krever gode systemer og løsninger for
lagring og beskrivelse, for å kunne gi gode gjenfinningsmuligheter.
Økt digitalisering krever økt digital kompetanse. Dette omfatter både økt kompetanse i bruk av
digitalt innhold, men også kompetanse i tilgangsstyring (rettigheter, autorisasjon) og til sikkerhet
(personvern).
UB må bruke sin kompetanse for å besvare behov for opplæring innen referansehåndtering, studieog forskningsstøtte og datahåndtering. Dette fordrer kompetanseheving for de ansatte for å møte
de nye behovene og krav hos studenter og ansatte.
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Anskaffelsesprosessene endres, det tilbys nye og flere forretningsmodeller. Kravet til avtaler om
tilgang og for publisering endres. Anskaffelsene skjer via e-handel og det er krav om
anbudsprosesser. UB må bygge opp ny og høy kompetanse innen disse områdene for å kunne sikre
NTNU gode avtaler via effektive rutiner og løsninger.
Åpen tilgang har økt behovet får å veilede brukerne i publiseringsprosessene. Kravet om åpen tilgang
også til forskningsdata krever planer og løsninger for hvordan data skal beskrives og gjøres
tilgjengelig.
Brukertjenester digitaliseres, dette omfatter også brukerveiledning og support. Kravet om digitale
kundetjenester gir økt behov for kompetanse i bruk av nye verktøy.
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3.0 Mandatet - vurdering
Utvalget hadde i oppdrag å utrede hvordan UB kan videreutvikle sine tjenester og sin kompetanse
for å møte fremtidig behov for bibliotektjenester. Utvalget har valgt å systematisere del 3 som i
mandatets pkt. 1. – 3.

3.1

Hvilke digitale og fysiske tjenester UB skal tilby til NTNUs studenter og ansatte
samt eksterne på kort og lang sikt

Utvalget ble bedt om å gi råd om hvilke digitale og fysiske tjenester UB skal tilby til NTNUs studenter
og ansatte, samt til eksterne på kort og lang sikt. Utvalget har valgt å identifisere innenfor hvilke
tjenesteområder en mener de største endringene må skje, sett i lys av internasjonale trender jf. pkt.
2.1.
I denne vurderingen har en ikke tatt stilling til f.eks. outsourcing av tjenester for evt. innsparing. En
har heller ikke sett på mulige gevinster med tettere samarbeid om tjenestelevering med andre
institusjoner, for eksempel BOTT, eller om UNITs standardisering av tjenester vil være mulig for
NTNU å utnytte i større grad. Dette bør det imidlertid gjøres en vurdering av, som del av NTNUs
innsparingstiltak.
Bibliotekets kjernevirksomhet skal være å fasilitere tilgang til et bredt spekter av kunnskapskilder for
NTNUs studenter og ansatte. Biblioteket skal støtte og gi merverdi til forskning, formidling,
undervisning og læring som foregår ved NTNU. Videre skal UB tilby aktiviteter og arrangement som
skaper oppmerksomhet rundt UB og UBs tjenester, gjerne i samarbeid med fagmiljøene. Dette skal
UB oppnå ved at potensielle brukere er kjent med hvilke tjenester og ressurser UB tilbyr og hva slags
kompetanse som finnes blant de ansatte. Samtidig må UB være kjent med, og kunne tilpasse seg,
brukernes behov og ønsker. For å gjøre dette må UB sørge for brukerinvolvering gjennom User
Experience (UX1). Det kan være noe å hente ved å se på internasjonale trender og ulike løsninger
ulike steder.
Gjennom aktiv tilstedeværelse i kanaler hvor UB treffer brukerne sine, skal biblioteket formidle og
nyttiggjøre sin kompetanse for brukerne, legge til rette for dialog og kontakt og formidle relevant
informasjon på de arenaer der forskere og studenter er. Digitale kanaler skal være en viktig
plattform for veiledning og hjelp fra biblioteket i framtiden. UB må derfor utvikle sine nettsider og
digitale kanaler, i tillegg til å utvikle gjenkjennelig visuelt uttrykk.

3.1.1. Fysiske tjenester
Biblioteket er i en overgangsfase når det gjelder åpningstider og tilrettelegging av heltidsbruk.
Biblioteket skal være en del av en levende campus. UB har mange arbeidsplasser og fysiske
samlinger som bør utnyttes maksimalt. Bibliotekene bør være tilgjengelig for sine brukere innenfor
de rammer som gis av sikkerhetshensyn og bygningsmessige hensyn. I løpet av 2018 ble de fleste
bibliotek ved NTNU tilgjengelig fra 0600 (0700) – 2300 (2400). I vanlig arbeidstid er biblioteket
betjent av bibliotekfaglig personale, på ettermiddagen av studentvakter. Når biblioteket er ubetjent,
er lokalene tilgjengelige ved bruk av NTNUs ID-kort. Utlåns- og returautomater skal utnyttes for å gi
brukerne mulighet til å låne og returnere bøker også utenom åpningstidene. UB Gjøvik har hatt
ubetjent åpningstid i lengre tid, med gode erfaringer. I helger og på røde dager bør biblioteket være
1

UX er en forkortelse for User Experience, som betyr brukeropplevelse. Hensikten med UX ved UB er å
utforske og teste ut metoder for å drive tjenesteutvikling i bibliotek med fokus på brukeropplevelse. UB bygger
på arbeid og erfaringer fra UiO, og deres prosjekt «Library-UX: Tjenesteutvikling med fokus på
brukeropplevelse i biblioteket»
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åpent og tilgjengelig for ansatte og studenter hele dagen. Utvidelse av tilgang til biblioteket døgnet
rundt, bør være et sentralt element i framtidig campusplanlegging om knutepunkt.
Fysisk utlån synker med omkring 10% hvert år, og en kraftig økning i å anvende digitalt materiale på
en digital måte legger føringer for UBs skranketjeneste. UB bør derfor redusere skranketjenesten
hvis denne kun skal knyttes til bibliotekoppgaver. En må også ta en kritisk gjennomgang av
skranketjenesten ute på institutt og fakultet og gjøre en kritisk vurdering av omfanget. Det bør
vurderes mer bruk av automater, da det pr. i dag er for mye manuelt arbeid. En kan se for seg en
skranketjeneste sammen med flere enheter, med en bredere mengde oppgaver. UB skranken kan
utvikles til en inngangsport, som fysisk infrastruktur for flere enheter – et knutepunkt. Biblioteket
går fra å være formidlere av informasjon til å bli partnere i læring eller forskning, en
læringsallmenning (Egeland, 2019 s. 44). Framover kan UB bruke bibliotekskranken som pedagogisk
redskap.
Det forventes en fortsatt nedgang i bruken av trykte samlinger. Behovet for ressurser vil derfor avta
og behovet for areal til fysiske samlinger vil gå ned. UB bør derfor foreta en evaluering av behovet
for antall lokasjoner av fysiske samlinger og en bør vurdere muligheter til eksterne fjernmagasin. Ved
bruk av fjernmagasin så fordrer dette at NTNU opprettholder en effektiv intern distribusjonstjeneste
mellom sine enheter.
I dag gjennomføres eksternt innlån fra flere ulike aktører, noe som er svært tidskrevende. UB bør
gjennomføre en analyse av innlånet og vurdere behov og rutiner for denne tjenesten. En
sentralisering bør utredes.
UB forvalter store og verdifulle spesialsamlinger ved Gunnerusbiblioteket. Disse samlingene må
vedlikeholdes og gjøres tilgjengelig for forskning og allmennheten. En viktig oppgave for biblioteket
er å gjøre disse digitale der dette er mulig og ønskelig. Videre mottar UB årlig mange privatarkiv fra
tidligere NTNU forskere og andre. Disse må arkivers og systematiseres og gjøres tilgjengelig.
Arbeidet med spesialsamlinger og arkiver er viktig materiale for forskning og må være et prioritert
område for UB.

3.1.2 Digitale tjenester
For å redusere antall timer som bibliotekansatte jobber i skranken, bør det opprettes en digital
kundeservice. Internasjonale trender viser synkende antall kvalifiserte referansespørsmål i
skrankene. Studentene har flest spørsmål om praktiske ting, og forskerne kommer sjelden til det
fysiske biblioteket med spørsmålene sine. For å rasjonalisere arbeidet med digital kundeservice, bør
det etableres en sentral funksjon, førstelinje, som tar seg av alle spørsmål som kommer inn i
bibliotekene digitalt. Spørsmålene som de ikke direkte kan svare på, blir videresendt til eksperter i
organisasjonen, andre linje, som svarer på dem. For at dette skal fungere smidig, må UB legge sin
supporttjeneste inn i NTNU Hjelp. Dette er en ny tjeneste som nå etableres ved NTNU. Første linje
kan også bemanne en chatfunksjon der spørsmål fra brukere blir håndtert i sanntid. Dette vil øke
den digitale tilstedeværelsen, og studenter og forskere kan raskt få svar på spørsmålene sine. En
viktig rolle for førstelinjen er også å analysere innkommende spørsmål for å se hvilke forbedringer
som kan gjøres i grensesnittet og funksjonaliteten, slik at brukerne ikke trenger å stille spørsmål til
biblioteket, men klarer seg selv. Utvikling av dette kan knyttes til et UX-team som jobber for å lette
brukernes arbeid.
Litteraturen UB anskaffer i dag er i hovedsak digital. Bestilling, mottak og forvaltning av tilgang til
digitale kunnskapskilder skjer via ulike verktøy og systemer. UB benytter NTNUs innkjøpssystemer
både til bestilling og fakturering. Oppfølging av avtaler og forvaltning av tilgang skjer via ulike
systemer. Oppgavene utføres av en sentral enhet på UB.
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UB har også ansvaret for lagring og tilgjengeliggjøring av det som den vitenskapelige publiseringen
ved NTNU og til rapportering til KD via Cristin-systemet. Det utføres også tjenester i analysering av
publiseringsmønster og omfang. UB må fortsette utviklingen av effektive forvaltningsrutiner av både
egne digitale samlinger og de som anskaffes fra andre.
Tilsvarende rutiner og systemer for lagring og tilgjengeliggjøring av læringsressurser er ennå ikke
etablert ved NTNU. UB må benytte sin kompetanse og erfaring fra forskningsdokumentasjonen til å
delta sammen med fagmiljøene og andre enheter i utviklingen og forvaltningen av systemer for
digitale læringsressurser.

3.1.3 Andre tjenester og oppgaver
Det er stilt spørsmål ved om UB skal delta i utredningsarbeid og høringer for NTNU. Dersom UBs
kompetanse kan styrke kvaliteten på utredningen eller høringssvaret bør denne tjenesten
opprettholdes. Dette er ikke et sentralt område for UB og en bør derfor være kritisk til hvilke
utredninger og høringer det skal brukes ressurser på. Oppgaven må utføres på oppdrag og i tett
samarbeids med rektoratet og fakultetene.

3.1.4 Opplæring- og veilednings-tjenester på kort og lang sikt
3.1.4.1 Opplæring av studenter i gradsstudier
Forskeropplæring
Phd-studenter skal trenes til å bli forskere. Det krever at NTNU gir dem kompetanse innen søking i
publisert litteratur, søking i publiserte forskningsdata, kildekritikk, referansehåndtering,
publiseringsprosessen, datalagring og tilgjengeliggjøring av data. Slik kompetanse bør inngå i
læringsutbyttebeskrivelser ved NTNUs ulike phd-program. UB har, i samarbeid med andre
Universitetsbibliotek, utviklet en del læringsressurser for dette (PhD on Track). UB bør utvikle
digitale og analoge undervisningsmoduler som kan inngå i phd-emner og tilby frittstående kurs slik
at læringsutbyttene for phd nås.
Opplæring av master og bachelorstudenter
Viktige læringsutbytter for studenter er å lære seg å finne fram i, vurdere, bruke og sitere
vitenskapelig litteratur i sitt arbeid med prosjekt og masteroppgaver ved NTNU. Dette er
kompetanse som er sentral i videre yrkesliv. Denne typen læringsutbytter er beskrevet for alle
studieprogram ved NTNU. Her har UB allerede laget en del læringsressurser som må videreutvikles
(NTNU Oppgaveskriving). UB bør utvikle og tilby digitale og analoge undervisningsopplegg som kan
inngå som moduler i emner ved de ulike studieprogrammene.
Systematiske søk
Flere nye kunnskapskrav stilles til forskere og studenter i forbindelse med datainnsamling. I tillegg er
mengden av tilgjengelig informasjon økende og gjenfinning av relevant vitenskapelig materiale er
blitt mer komplekst.
Et systematisk søk har som utgangspunkt å finne, vurdere og oppsummere forskning innen et emne
ved hjelp av gjennomtenkte og gjennomsiktige metoder. Systematiske søk krever en
gjennomarbeidet søkestrategi. Det vi si å gjøre problemstillingen søkbar og ha kunnskap om
relevante kilder. Det kreves kompetanse om de søketekniske muligheter i de forskjellige kildene.
Systematiske søk må være begrunnet og etterprøvbare. UB bør utvikle en slik tjeneste og sette av tid
og ressurser til dette. Dette er kunnskap bibliotekansatte innehar og de kan utføre søk på vegne av,
eller sammen med forskere. Det kreves imidlertid kontinuerlig kompetanseheving innen området.
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Her kan det være snakk om å utvikle nye roller som prosjekt-bibliotekar, IT-bibliotekar eller
kontaktperson, i oppstart av prosjekter. I tillegg kan det være aktuelt å være med som medforfatter
for del av artikkel, rapport som omhandler systematisk søk og dokumentasjon av dette.
3.1.4.2 Veilednings- og opplæringsfunksjonen til UB
Veilednings- og opplæringsfunksjonen til UB
Veiledning og opplæring i bruk av digitale verktøy, litteratursøk, datainnsamling og
datahåndteringsplaner er oppgaver som vil øke i omfang og hvor målgruppen er både studenter og
ansatte. Slik veiledning og opplæring kan formaliseres i kurs, enten fysiske eller digitale, og bakes inn
i gradsutdanninger. I tillegg til dette vil en rekke ansatte også ha samme behov om enn nyansert i
forhold til hvilken rolle man har i både student- og forskningsprosjekter. Innen forskning vil dette
behovet kunne gjelde alle faser i en forskningsprosess; utarbeiding av søknad om eksterne midler og
utforming av prosjektdesign, gjennomføring, sluttfasen og ikke minst etter prosjektslutt hvor
eksempelvis data skal gjøres åpent tilgjengelig. Her vil tett samarbeid med NTNU IT være viktig.
Karriereveiledning- verktøy/råd for å dokumentere kompetanse
Ved søkeprosesser om eksterne midler, stillingssøknader, ved søknader om merittering (eksempelvis
merittert underviser) og for opprykksøknader stilles det krav om å synliggjøre og dokumentere
kompetanse. For å gi god veiledning og råd, kreves et tett samarbeid mellom fagmiljøene ved
fakultetene og HR. Her bør også UB kunne trekkes inn for å gi råd i bruk av verktøy og metoder for
slik dokumentasjon.

3.1.5 Digitale og fysiske tjenester knyttet til forskning
3.1.5.1 Forskningsdata
Universitetsbiblioteket ved NTNU har fått ansvaret for å følge opp NTNUs policy om åpen offentlig
publisering og åpen tilgang til forskningsdata. Overgangen til åpen tilgang til forskningsresultater
hindres blant annet av mangelen på klare insentiver for forskere til å gjøre forskningsresultatene
sine åpne, samt mangelen på passende teknisk infrastruktur for å gjøre de tilgjengelig og lagre
forskningsdata. Internasjonalt stiller mange forskningsfinansiører krav til lagring og tilgjengelighet av
forskningsdata og nasjonal politikk for forskningsdata er vedtatt i Norge. I tillegg begynner stadig
flere tidsskrifter å kreve at forskningsdataene blir gjort tilgjengelige når artikkelen publiseres. Å få
tilgang til forskningsdata er også en utvikling som presses frem fra forskerne. For å støtte forskere i
forvaltningen av forskningsdata, trenger universitetene å utvikle sin infrastruktur for lagring og
tilgjengeliggjøring av forskningsdata og gi støtte og opplæring til forskerne. En stor risiko hvis dette
ikke utvikles nasjonalt og internasjonalt, er at forlagene vil utvikle tjenester med stor kostnad knyttet
til å håndtere og tilgjengeliggjøre forskningsdata.
For å komme videre med arbeidet for forskningsstøttetjenester på forskningsdata, må det
formuleres en overordnet, koordinert og kommunisert strategi for åpen tilgang og datalagring ved
NTNU. For å oppnå de nødvendige ferdighetene, bør arbeidet med å utvikle
forskningsstøttetjenester struktureres gjennom en funksjonell grenseoverskridende organisasjon
hvor f.eks. UB, IT, dokumentasjonsforvaltning, forskningsadministrasjon og jurister inkluderes. En slik
organisering kan identifisere forskernes behov for forskningsstøttetjenester og å videreutvikle
støtte, rådgivning og veiledningstjenester. For å lette forskernes håndtering av forskningsdata,
trengs det veiledning om hvordan de strukturerer en datahåndteringsplan og hvordan de markerer
og kurerer dataene sine for lagring og tilgjengeliggjøring. For fremtiden, bør UB bruke større
personalressurser på å utvikle disse forskningsstøttetjenestene.
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3.1.5.2 Sentral styring av forfatterhonorarer i forbindelse med overgangen til åpen vitenskap
I dag betaler universitetene store summer til tidsskriftforlagene, både for at forskere skal få publisert
artikler og for elektronisk tilgang til å lese tidsskriftene. Avgiften som forskerne, og til slutt
universitetene eller de som finansierer forskningen betaler for å få publisert artikkelen sin offentlig,
kalles forfatter- eller publiseringsavgift (Article Processing Charge, APC). Siden kostnadene for disse
kommer på individuelle fakturaer til enkeltforskere, som er registrert på forskjellige steder i
institusjonens økonomisystem, betyr det at det er vanskelig å spore de totale kostnadene ved åpen
tilgang ved universitetet. Både kostnadene ved lesing og publisering øker i raskt tempo. Det er viktig
for institusjonen å ha kontroll over de totale kostnadene for vitenskapelig kommunikasjon. Dataene
som blir produsert kan med fordel brukes i forhandlinger med forlagene, da det å ha sine egne data
gir en styrket forhandlingsposisjon.
For å kunne følge kostnadsutviklingen for forfatterhonorarer, kreves det en felles rutine for hele
universitetet for å registrere forfatterhonorarer i universitetets økonomisystem. Hvis alle
forfatterhonorarer blir registrert på samme måte, kan økonomisystemet generere data og følge opp
kostnader. UB må sørge for at dette blir etablert ved NTNU. Med en slik løsning, kan en finne ut
hvilke forlag forskerne betaler for publisering og hvilken finansiering som ligger bak forskningen.
Med slike data kan man følge forskernes publikasjonsmønstre og legge frem strategier rundt
hvordan universitetet best kan støtte forskerne til å publisere åpent. UB kan signere nøkkelavtaler
med forlagene der forskerne publiserer mest og dermed kan en oppnå kostnadskontroll, reduserte
avgifter og redusert administrasjon for universitetets forskere. UB bør aktivt arbeide for å justere
anskaffelsesbudsjettet for å dekke både forfatterhonorarer og lisensieringskostnader. Denne
utviklingen har allerede begynt da universitetet sluttet seg til de transformative avtalene signert av
Cristin med Elsevier og Wiley. I de transformative avtalene blir forfatteravgift og lisenser håndtert
innenfor en avtale. Trenden indikerer at flere slike sentrale avtaler vil bli signert. Med avtalene får
UB også en oppgave å bekrefte at publiseringsforskere tilhører universitetet.
UB skal også kunne gi råd til forskere om hvor og hvordan de skal publisere for å oppfylle kravene til
åpen tilgang fra EU og Norges forskningsråd, NFR, og for å være Plan S-kompatible. UB bør også gi
råd om hvordan de kan unngå å publisere i såkalte Predators magasiner. UB kan i fremtiden bli
universitetets "Office of Scholarly Communication".

3.1.6 Digitale og fysiske tjenester knyttet til utdanning
UB skal tilby kunnskapskilder som støtter opp om undervisningen ved NTNU på alle nivåer. Det skal
tilbys tjenester som gir mulighet til effektive og brukervennlige søk og gjenfinning i disse
kunnskapskildene, og de skal enkelt kunne grupperes på fagområde. Det skal tilbys veiledning og
kurs i bruk av disse kunnskapskildene og studenter skal opplæres i kildekritikk og
referansehåndtering. UB kan også tilby veiledning og hjelp i oppgaveskriving og arrangere
nødvendige kurs eller andre samlinger der en stimulerer til aktiv skriving, i samarbeid med
fagmiljøene. Pensumlitteratur knyttet til de enkelte emner gjøres tilgjengelig for studenter på
studentenes arbeidsflater.

3.1.7 Andre mulige tjenester ved UB
Det kommer med jevne mellomrom ønsker fra fagmiljøene om støtte til publiseringsaktivitet som UB
per i dag ikke er i stand til å levere. UB har gjennom NTNUs handlingsplan for åpen tilgang et mandat
som sier «Et ledd i en gjennomgripende publiseringsstrategi kan være å bygge opp et eget fagmiljø for
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publiseringstjenester som både omfatter støtte til eksisterende OA-tidsskrifter ved NTNU og utvikling
av egen publiseringsvirksomhet.» Punkt 3.1 i planen sier følgende:
NTNU bør etablere en egen forlagstjeneste for elektronisk publisering med åpen tilgang.
Tjenesten, her kalt NTNU Open Press, kan være en kanal for publisering av fagfellevurderte
arbeider, bøker og rapporter som ellers ikke når ut til brukere eller offentligheten gjennom
etablerte fagtidsskrifter eller kommersielle forlag. Publiseringsvirksomheten må kjennetegnes
ved høy faglig og teknisk kvalitet.
Vi anbefaler at forlagstjenester er samlet i en enhet ved NTNU. Det vil være naturlig at UB tar
initiativ til et samarbeid med andre store universitet (BOTT) i Norge og/eller Norden for å etablere
en felles løsning innen dette området.

3.2

Hvilken funksjon skal UBs arealer ha som læringsareal og til formidling. Hvilke
sambruksmuligheter finnes mot andre typer areal.

Utvalget er bedt om å gi råd om; hvilken funksjon UBs arealer skal ha som læringsareal og til
formidling, og å identifisere hvilke sambruksmuligheter det finnes mot andre typer areal.
UB er i dag dimensjonert ut fra tradisjonell bruk, med læringsarealer som er tilrettelagt for
individuelt arbeid. Utvalget har diskutert UBs fremtidige tjenester knyttet til formidling, fag og
forskning, da dette vil være førende for UBs behov for arealer av ulike typer (se pkt. 2.0 og 3.1).
UB har de senere år vært i kontinuerlig utvikling med hensyn på arealbruk. Ut fra fremtidens
tjenester bør det videreføres en omdisponering av både omfang og type areal. Mindre fysiske
samlinger gir også omdisponeringsmulighet. Arealer for samhandling, mer inspirerende og kreative
læringsarealer er sentralt for fremtidens campus. Hvem som skal være ansvarlige for denne type
areal har vært et tema for utvalget.

3.2.1 Hvilken funksjon skal UBs arealer ha som læringsareal og til formidling?
3.2.1.1 UBs areal som læringsareal
Stadig flere kommer til biblioteket for å bruke det som sitt læringsareal. Flere brukerundersøkelser
viser at bibliotekets satsning på mer fleksible arealer, gjør at studentene trives bedre og at
biblioteket treffer behovet for bl.a. å kunne jobbe alene eller sammen i grupper. Biblioteket fungerer
som et tredje sted mellom hjem og arbeid, en møteplass og en læringsarena, der man er en del av et
fellesskap, selv om man ikke nødvendigvis jobber sammen. En annen relevant trend er bruken av
biblioteket som et sted for informasjonstjenester, med ansatte som hjelper studenter med spørsmål
eller lærer studentene bruk av dataprogrammer eller litteraturforskning. Alt dette gjør at biblioteket
forblir et svært relevant akademisk sted, en lærings-hub. Utvalget ser derfor på UB som en naturlig
del av fremtidens knutepunkt ved NTNU, med varierte og fleksible arbeidsplasser for studentene.
Det er et økende behov for plass til arbeidsstasjoner, formelle og uformelle møtesteder, og i enkelte
tilfeller verksteder. Her mener utvalget at biblioteket har en rolle å spille framover. NTNU vil utvikle
og forbedre læringsmiljø for studenter og forskere og tilby kreative og inspirerende læringsarenaer
for samhandling som trigger studenters kreativitet. Utvikling av dagens arealer i UB er bl.a. gjort i
samarbeid med studenter og ansatte gjennom UX-aktivitet (User Experience), noe som det bør
jobbes videre med i tiden framover. Det er avgjørende at arbeidsplasser, grupperom og åpne
fleksible areal i tilknytting til bibliotek kan brukes til ulike formål gjennom døgnet og semesteret, og
at disse er åpne også når biblioteket ikke er betjent.
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Pr. i dag er det slik at biblioteket, sammen med avd. for studieadministrasjon, er ansvarlig for
læringsareal til lavere grads studenter. Disse arbeidsplassene bør forvaltes, utvikles og driftes av en
enhet, avd. for studieadministrasjon, slik at det blir et enhetlig ansvar for arbeidsplasser for
studenter ved NTNU. Det er viktig at NTNU har en helhetlig plan for utvikling av
studentarbeidsplasser slik at vi får arbeidsplasser som egner seg for gruppebasert arbeid,
studentaktive læringsformer og tilbyr studentene et godt faglig-sosialt læringsmiljø.
3.2.1.2 Bibliotekets formidlingsrolle
Biblioteket er en nøytral arena for kunnskapsformidling og et sted som fremmer og gir inspirasjon til
læring. Dette er også i samsvar med hva brukerne vil ha fra biblioteket. Når nytt medisinsk bibliotek
ble planlagt på St. Olavs hospital ble det i 2012 gjennomført en brukerundersøkelse av Sentio
Research Norge (2012). Der kom det fram at de ansatte så på biblioteket som en tverrfaglig
møteplass for studenter, en arena for kunnskapsutveksling og ulike arrangement. I rapporten nevnes
det også at brukerne ønsker at biblioteket skal være et inspirerende sted, et sted man blir overrasket
og får vite «noe man ikke visste man lurte på». I Campusrapporten ønskes knutepunkt for å skape
levende campus, der biblioteket har en naturlig rolle (NTNU Campusprosjekt, 2018).
For å svare på brukerundersøkelsen og Campusprosjektet, bør det være sentralt for UB å være
utforskende og nysgjerrige. Biblioteket som tjeneste og sted er i kontinuerlig forandring, og for å
møte dagens ønsker og krav må UB være villige til å utvikle seg.
Flere av UBs bibliotek har drevet med arrangement en god stund. Konseptet er
populærvitenskapelige foredrag (tung forskning presentert lett og forståelig), det vil si
allmennrettede formidlingsarrangement i storformat. Arrangementene er ofte i samarbeid med
fagmiljøene. UB ønsker med dette å skape en felles møteplass for forskere, ansatte og studenter for
å fortelle om sine forskningsprosjektet, den nye boka eller en spennende artikkel de har skrevet.
Dette er god trening for eksempel for stipendiater som skal presentere sin forskning kanskje for aller
første gang.
Tema for arrangement skal være aktuelle og relevante for fagmiljøet tilknyttet de enkelte bibliotek,
og vise bredden innenfor de enkelte fagmiljø. Det settes ofte opp utstillinger om tema samtidig som
arrangement foregår. UB utfyller de andre arenaene for formidling ved NTNU, og er ikke i
konkurranse med disse, men skal være et supplement. Videre etterstreber UB mer tverrfaglig
samarbeid, der ulike fagmiljøer kan samarbeide om en presentasjon eller møtes i biblioteket pga.
felles interesse for tema.
Utvalget anbefaler at UB fortsetter sin virksomhet med arrangementer og formidling i tett
samarbeid med fagmiljøene og at bibliotekets areal tilpasses til slik bruk.

3.2.2 Hvilke sambruksmuligheter finnes mot andre typer areal?
UB sin utvikling må ses i sammenheng med Campusutviklingen, og biblioteket som del av
knutepunkt. NTNUs arealkonsept for framtidas Campus består av delkonseptene knutepunkt,
læringsarena og arbeidsplass (NTNU Campusprosjekt, 2018). UB har i dag en viktig funksjon i alle
disse tre konseptene. I framtidig campus legges det opp til at UB fortsatt skal ha en sentral rolle, og
at særlig funksjonen som knutepunkt skal styrkes. Det gjelder særskilt for UBs lokasjoner i
Trondheim, mens bibliotekene i Ålesund og Gjøvik må utvikles i tråd med sine respektive
campusplaner. Utvalget støtter de vurderingene som er gitt fra Campusprosjektet i UBs rolle og
funksjon i knutepunktene.
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I Prinsipplan for NTNU Campus (NTNU Campusutvikling, 2019), som er NTNUs veiledende dokument
for den overordnede utviklingen av campus i Trondheim, er Hovedbygningen funksjonelt og
symbolsk hovedknute-punkt og sentrum i campus. I dette ligger det at Hovedbygningen sin
historiske og nåtidige funksjon som sentrum innad på campus og som NTNUs viktigste ansikt utad,
skal styrkes. Som en del av NTNUs hovedknutepunkt må UB i Hovedbygningen måtte styrke og
tydeliggjøre sin funksjon som en inviterende inngangsportal til campus, og som en attraktiv
møteplass og arena for å bringe folk sammen. Det skal i tillegg etableres delknutepunkter på andre
deler av campus og det er naturlig at UB får en tilsvarende rolle i disse.
NTNUs Kvalitetsprogram sier at «knutepunktene skal være universitetets storstuer» med
møteplasser og formidlingsarenaer som inviterer ulike brukergrupper til faglig og sosial aktivitet
(NTNU Campusutvikling, 2016 s. 17). De skal være et kollektivt samlingspunkt for hele NTNU og bidra
til en felles NTNU-tilhørighet på tvers av faggrensene. Knutepunktene skal være et utforskende
utstillingsvindu for NTNUs virksomhet innen utdanning, forskning, kunst, nyskaping og formidling.
Dette dels for å synliggjøre skillet mellom et universitet og andre kunnskapsbaserte virksomheter,
dels for å motvirke at universitetet skal oppleves som en samling med frittstående akademiske
enklaver. Harald Herlin Learning Centre (hovedbiblioteket ved Aalto Universitetet i Finland) er et
vellykket eksempel på hvordan et slikt knutepunkt kan fungere i praksis, men det finnes mange
andre gode modeller, som for eksempel Berkeley.
UB har erfaring med å håndtere slike funksjoner, blant annet på Dragvoll og på Kalvskinnet, men en
utvidet og styrket knutepunktsfunksjon for UB (på sentralt og delcampus-nivå) betyr at dette må
legges inn som et av de sentrale premissene for framtidig areal- og ressursberegning.

3.3

Hvilke grenseflater og samarbeidsmuligheter finnes mot andre enheter ved
NTNU og mot andre brukertjenester innen forskning, utdanning, innovasjon og
formidling.

Utvalget er bedt om å gi råd om; Hvilke grenseflater og samarbeidsmuligheter som finnes mot andre
enheter ved NTNU, og mot andre brukertjenester innen forskning, utdanning, innovasjon og
formidling.
UB sin virksomhet har tradisjonelt vært veldig selvstendig og samarbeid har i all hovedsak vært
rettet mot den faglige virksomheten ved NTNU (fakultet, institutt, ansatte). Biblioteket har benyttet
egne systemer og samarbeidet tett med leverandørene av disse og andre brukere av samme system
gjennom konsortier (f.eks. BIBSYS, CERES, i dag Unit). Det har også vært et godt internasjonalt
samarbeid mellom universitetsbibliotek.
Etter at UB i stor grad har gått over til å levere digitale tjenester, så har det utviklet seg et tettere
samarbeid med andre enheter ved NTNU. Det har etter hvert blitt et behov for å se på disse
grenseflatene og avklare hvem gjør hva og hvilke tjenesteområder har flere tjenestetilbydere, både
internt2 og eksternt.

2

IT avdelingen, HR-avdelingen, Økonomiavdelingen, Avdeling for utdanningskvalitet, Avdeling for studenttjenester, Avdeling for
studieadministrasjon, Avdeling for virksomhetsstyring, Campusdrift, Eiendomsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, Avdeling for
dokumentforvaltning
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3.3.1 Grenseflater og samarbeidsmuligheter mot andre enheter ved NTNU
UB er organisatorisk plassert under Utdanningsområdet og samarbeider tett med de 3 avdelingene
der. UB er avhengig av gode systemer for å håndtere brukere (studenter og ansatte) og disse ligger
lagret i andre systemer ved NTNU (Paga og FS). Dette krever et godt samarbeid med Avdeling for
studieadministrasjon, HR og IT. Eksamensresultater (masteroppgaver) lagres i systemer som UB har
ansvaret for og krever samarbeid både med Avdeling for studieadministrasjon og med fakultet og
institutt. UB tilbyr i dag bibliotektjenester som gir studenter tilgang til kunnskapskilder. Etter hvert så
vil det også bli utviklet og tilbudt en større mengde med digitale læringsressurser. Det er viktig at
disse læringsressursene blir tilbudt i de systemer som studenter og faglærere benytter (p.t.
Blackboard). I dag tilbyr UB, i tillegg til søkesystemer, to systemer; ett for oversikt over leselister
(pensum) og ett for lagring av digitale læringsressurser. For at bibliotekets tjenester skal være
tilpasset bruken, kreves det et tett samarbeid med Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU IT,
eksterne leverandører og fakultet/institutt.
I dag er det et tett samarbeid med NTNU IT. Dette samarbeider omfatter teknisk drift av
infrastruktur, drift av systemer for biblioteket og samarbeid om brukertjenester. UB skal ha som
prinsipp at de ikke skal være en driftsorganisasjon for datasystemer. I dag er det kun lokale systemer
og dataanlegg som er knyttet mot spesialsamlingene som UB har ansvaret for. Tjenester UB i dag
leverer, driftes av NTNU IT eller andre leverandører (Unit, ExLibris, mm). For å kunne levere gode og
brukertilpassede tjenester, kreves et tett og nært samarbeid med disse leverandørene og UB må
inneha nødvendig teknisk- og systemkompetanse for å kunne komme med de rette bestillinger og
vurdere muligheter. I de seinere årene har UB bygd opp nødvendig slik kompetanse.
Overgang til digitale tjenester gir også utfordringer innen de juridiske områdene. Kravet til sikkerhet,
personvern, opphavsrett og avtaler gir behov for økt juridisk kompetanse. I dag har NTNU styrket
den juridiske kompetansen, bl.a. i Avdeling for virksomhetsstyring. UB må etablere et tettere
samarbeid her. For at kravet til sikkerhet og rettigheter blir ivaretatt, må avtaler og rutiner knyttet til
den enkelte arbeidstaker komme på plass. Dette krever et tett samarbeid med HR-avdelingen.
Et annet område der UB samarbeider med Avdeling for virksomhetsstyring, er analysedata til Bevisst
Innsikt. Her har UB ansvar for data knyttet til publisering og formidling og må fortsatt levere disse
tjenestene.
Biblioteket er en av få enheter som ennå har betjente skranker, lokaler der studenter kan få hjelp.
Henvendelser til disse skrankene omfatter ikke kun bibliotekrelaterte saker. Mange henvendelser
går på generelle spørsmål fra studenter. I dag er noen av våre skranker lokalisert sammen med
orakeltjenesten til IT-avdelingen. Utvalget mener at et tettere samarbeid med andre enheter,
spesielt Avdeling for studenttjenester, kunne gitt studentene et bedre helhetlig brukertilbud. UB må
sørge for at et slikt samarbeid blir etablert.
UB disponerer i dag store areal (38.000 m2 brutto inkl. andel fellesareal). Forvaltning av disse areal
krever tett samarbeid med Eiendomsavdelingen og Campusdrift. Arealene må utvikles og
vedlikeholdes for å tilpasses nye typer tjenester og krav. UB har innført økt åpningstid i sine bibliotek
(ubetjent bibliotek) og har hatt et tett samarbeid med Campusdrift for sikring av lokalene
(byggsikring og adgangskontroll). I forbindelse med etablering av nye typer læringsareal, er det et
tett samarbeid med fagmiljøene og avdelinger i fellesadministrasjonen. Videre er det startet et
prøveprosjekt der en ser på muligheter for å etablere nye typer spesialrom og areal (lab-er) der en
kan gi opplæring og mulighet for samarbeid med fagmiljøene. Så lenge UB har forvaltningsansvar for
areal, må samarbeid med andre enheter og fagmiljøene videreføres og styrkes.
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Arkivering av faglige dokumenter skjer i dag i stor grad hos UB i lokalene i DORA og ved
Gunnerusbiblioteket. UB sin virksomhet innen dette området går både på lagring og
tilgjengeliggjøring. Innen det arkivfaglige området må en fortsette samarbeid med Avdeling for
dokumentforvaltning.
Siden det meste som anskaffes i dag er digitalt, gikk UB over til e-handel for sine anskaffelser for
flere år siden. UB benytter i hovedsak NTNU sine økonomisystemer, både til bestilling, fakturering og
regnskap. En viktig del av anskaffelser er knyttet til abonnement. Her savnes det gode systemer ved
NTNU og UB ser det som viktig at dette kommer inn i nye økonomisystemer.

3.3.2 Grenseflater og samarbeidsmuligheter mot andre brukertjenester innen forskning,
utdanning, innovasjon og formidling.
Forskning og formidling
UB samarbeider også med NTNU IT for tjenester som støtter opp forskningen ved NTNU. Dette
gjelder både støtte til bruk av ulike verktøy og systemer, og til lagring og beskrivelse av data. Kravet
om åpen tilgang til forskning har vært en drivkraft i dette samarbeidet. Her samarbeides det også
tett både med forskningsstaben til prorektor for forskning og med forskningsadministrasjonene ved
fakultetene og instituttene. Det som tidligere i hovedsak var rettet mot tilgang og bruk av litteratur
(kunnskapskilder), har blitt utvidet til også å gjelde håndtering av data, publisering og bruk av ulike
analyseverktøy. UB har en viktig oppgave her som må tilbys og utvikles. I de seinere årene er det
bygd opp kompetanse innen disse områdene.
Formidling skal være er en vesentlig del av UB sin virksomhet. UB gir faglig formidling i samarbeid
med fagmiljøene. Dette er utstillinger, foredrag, workshop og andre typer arrangement, både i
biblioteket lokaler eller på andre arenaer. UB må sørge for at formidlingen skjer i samarbeid med
fagmiljøene, med NTNU Vitenskapsmuseet og med Kommunikasjonsavdelingen.
Utdanning
UB støtter utdanningen ved NTNU ved å anskaffe den litteraturen som benyttes i undervisningen.
Dette omfatter både trykt og digital litteratur. Biblioteket må i samarbeid med fagmiljøene og
læringssenteret (ansvaret for LMS-et Blackboard), sørge for at anbefalt litteratur (pensum, leselister)
er tilgjengelig for studentene sammen med informasjonen om emnene (dvs. i Blackboard). UB må
også gi veiledning og opplæring i litteratursøk og bruk av litteraturen. Dette omfatter også
kildekritikk. I tillegg til tilgang til litteratur, så bør UB også tilby tilgang til andre digitale
læringsressurser (presentasjoner, læringsprogrammer, video osv). Dette må skje i tett samarbeid
med fakultet, læringssenteret og IT.
Det skjer nå store endringer i undervisningen ved universitetet. Det settes nye krav til læringsareal
og undervisningsmetoder. UB bør delta sammen med fagmiljøene og andre administrative enheter i
å tilby nye typer læringsareal. Noe av dette er etablert i dag i realfagsbiblioteket, U1. Ansvaret for
læringsareal må være tydelig og bør ligge hos Avdeling for studieadministrasjon.
Etter og videreutdanning – livslang læring
Tilgang til kunnskap er sentralt når en skal etablere løsning for livslang læring. Dette omfatter både
videreutdanning og etterutdanning. Tilgang til NTNU sine digitale kunnskapskilder er knyttet til et
ansettelses eller studieforhold til NTNU. UB må arbeide for at alle som har et ansettelses- eller
studieforhold til NTNU har tilgang til UB sine tjenester og kunnskapskilder.
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For personer i bedrifter, forskningsinstitusjoner (dvs. de som ikke har tilknytning til en UHinstitusjon) så vil tilgangen til oppdatert kunnskap være begrenset siden disse institusjonene må ha
egne avtaler, og kostnadene og administrasjon av slike avtaler er store. NTNU sitt arbeid for åpen
tilgang til vitenskap er derfor helt sentralt ved ønske om livslang læring.
Andre enheter ved NTNU
I tilknytning til innovasjon så er ulike søketjenester aktuelle. Dette omfatter både søk i patenter,
systematiske søk i forbindelse med søknader og prosjekter. Utvalget mener at UB skal tilby
kompetanse innenfor disse områdene. Bibliotekkompetansen innen dette området kan med fordel
legges til det planlagte Innovasjonssenteret ved NTNU. Pr. i dag er det ikke etablert noe formelt
samarbeid her, men et samarbeid med Technology Transfer Office (TTO) burde vært avklart.

3.3.3. Samarbeid med organisasjoner utenfor NTNU
UB har et tett samarbeid med andre fag- og forskningsbibliotek, både nasjonalt og internasjonalt. UB
samarbeider også tett med flere avdelinger under Unit, både innen forskning og utdanning.
Samarbeidet med andre bibliotek går på tilgang til litteratur, felles drift og leveranse av tjenester,
utvikling av tjenester og kompetanseutveksling. Mye veiledningsmateriell blir også delt.
Mange enheter utenfor UH-sektoren kan også være aktuelle for samarbeid og mange av disse både
ønsker samarbeid og ønsker å benytte eller kjøpe våre tjenester. Dette kan være statlige
forskningsinstitusjoner eller kommersielle selskaper. Et slik samarbeid har noen begrensninger.
Tilgang til digitale kunnskapskilder er begrenset til avtaler. Mange av dagens avtaler er inngått i
fellesskap med andre UH-institusjoner (konsortieavtaler) eller statlige forskningsinstitusjoner. Både
konsortieavtalene og lokale avtaler ved NTNU, har lisenser som er beregnet på akademisk bruk
(undervisning, forskning). For at kommersielle institusjoner skal få tilgang, så må det inngås nye
avtaler som vil ha høyere kostnad og større begrensninger i bruk.
Ved salg av tjenester, enten tilgang til kunnskapskilder eller til brukerstøtte og konsulenttjenester, så
er det satt begrensninger fra NTNU. Avdeling for virksomhetsstyring har gitt føringer på at slikt salg
kun skal skje der det er et samarbeid og der begge parter har et faglig utbytte av samarbeidet. Dette
betyr at UB i dag kun har et formelt samarbeid med St. Olavs som universitetssykehus. UB anskaffer
og gir tilgang til nødvendig litteratur ved St. Olavs og gir også faglig brukerstøtte. Det er viktig å
nevne at alle personer uansett tilhørighet (allmenheten, ansatte ved bedrifter osv.) har tilgang til
UBs lokaler og fysiske samlinger og tilgang til de digitale kunnskapskildene (digitale tidsskrift, e-bøker
osv.) i UBs lokaler.
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4.0 Konklusjon
Utvalget har utredet hvordan UB kan videreutvikle sine tjenester og sin kompetanse for å møte
fremtidige behov for bibliotekstjenesten, og har følgende anbefalinger:
Hvilke digitale og fysiske tjenester UB skal tilby til NTNUs studenter og ansatte samt til eksterne på
kort og lang sikt?
• UB skal i stor grad tilby digitale tjenester som anskaffelse og forvaltning av digital litteratur,
lagring og søk i digitale forskningsdata, veiledning om bruk av bibliotekstjeneste som digitale
kurs og lignende.
• UB skal fremdeles forvalte fysiske samlinger, men på færre lokasjoner enn i dag.
Bibliotektjenester uten fysiske samlinger bør etableres på utvalgte steder.
• En sentral oppgave for UB vil være å lære alle studenter og phd-studenter å søke i
forskningslitteratur. Phd studenter og vitenskapelig ansatte skal dessuten veiledes i
datalagring og søk i forskningsdata og i hvordan publisere og generere synlighet for publisert
arbeid.
• UB skal ligge som sentralt element i NTNUs knutepunkt med tilknyttede flerbruksareal som
blant annet bør inneholde arbeidsplasser for studenter.
Hvilken funksjon skal UBs arealer ha som læringsareal og til formidling. Hvilke sambruksmuligheter
finnes mot andre typer areal?
• Det bør ligge læringsareal som passer for gruppearbeid og individuelt arbeid i tilknytning til
biblioteksenhetene. Avdeling for studieadministrasjon bør ha ansvaret for utforming,
utvikling, dimensjonering av slike læringsareal.
• I eller i tilknytning til de større biblioteksenhetene (i knutepunkt) bør det finnes åpne
flerbruksareal som egner seg til utstillinger, faglige presentasjoner og annen formidling.
Bibliotekets rolle vil være å legge til rette for at fagmiljøene kan bruke arealene til faglig og
tverrfaglig formidling.
• Studentarbeidsplasser i tilknytning til bibliotek kan overlappe med vrimleareal og kafeareal,
men bør ikke brukes til timeplanfestet undervisning. Formidlingsareal kan overlappe med for
eksempel kafe og vrimleareal.
Hvilke grenseflater og samarbeidsmuligheter finnes mot andre enheter ved NTNU og mot andre
brukertjenester innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling?
• Innen forskning skal UB samarbeide med IT-avdelingen om lagring av forskningsdata og med
phd-programlederne om læringsutbyttebeskrivelser og kurs for å lære phd-studentene god
bruk av litteratur og data i forskingen og gi ferdigheter i publisering.
• Innen utdanning skal UB tilby undervisningsmoduler som lærer studenter ved alle
studieprogram bruk av litteratursøk og datasøk, kildekritikk og referansehåndtering. UB
samarbeider med programråd om å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser for dette.
• For innovasjon skal UB tilby kompetanse i patentsøk og litteratursøk. Bibliotekkompetansen
innen dette området kan med fordel legges til det planlagte Innovasjonssenteret ved NTNU.
• UB skal bistå fagmiljøene ved NTNU med tverrfaglig og faglig popularisert formidling rettet
mot studenter, ansatte og besøkende på Campus.
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5.0 Vedlegg: Brukertjenester UB
Generelle brukertjenester
Tilgang til kunnskapskilder
UB gir tilgang til de kunnskapskilder som er anskaffet for NTNU. Dette er fysiske samlinger i
bibliotekene (bøker, tidsskrifter, aviser, kart, manuskript, foto mm) og digitale dokumenter (etidsskrifter, e-bøker, referansedatabaser, e-aviser, forskningsdata mm). Tilgangen skjer både i de
fysiske bibliotekene og via nettbaserte tjenester. Nesten alle fysiske samlinger er tilgjengelig via
nettbaserte søkesystemer. UB tilbyr egenutviklede søketjenester (Oria) og fritt tilgjengelige åpne
eller kommersielle søketjenester.
Skranketjeneste
UB tilbyr en skranketjeneste i sine 15 bibliotek. Her gis brukerne tilgang til de fysiske samlingene og
mulighet til å låne dokumenter fra disse. Det tilbys veiledning i bruk av samlingene og i å finne
relevant litteratur / dokumenter til brukeren samt hjelp til oppgaveskriving og referansehåndtering.
Det tilbys også generell hjelp og veiledning til studenter.
Formidling
UB tilbyr formidling av aktivitet ved NTNU og til formidling av innholdet i egne samlinger. Dette skjer
gjennom artikler, nettsider, sosiale medier og fysiske i bibliotekene som arrangementer, utstillinger
og møter. Mye av denne aktiviteten skjer i nært samarbeid med fakultetene og instituttene.
Brukerveiledning
UB yter ulike typer brukerveiledning og tilbyr ulike typer tjenester for brukerveiledning. Det gis
veiledning og kurs i søketeknikker, ofte sammen med opplæring i opphavsrett, plagiering og
kildekritikk. Kursene gis på ulike nivåer. Det gis opplæring i bruk av referansehåndteringsverktøy og i
oppgaveskriving og akademisk skriving. Dette tilbys som egne kurs og som en felles nettbasert
tjeneste, NTNU Oppgaveskriving, utviklet av NTNU UB. Informasjon ligger også som egne temasider
på Innsida. Det gis veiledning og kurs i bruk av digitale kunnskapskilder og om hvordan en får tilgang
til de ulike kunnskapskildene.
Utlån av fysiske dokumenter internt NTNU
UB tilbyr mulighet til lån av fysiske dokument i bibliotekene. Dette kan skje manuelt i skranken eller
via utlånsautomater i bibliotekene. Oppfølging av lån (fornyelse, innlevering, krav) skjer i
bibliotekene.
Utlån til eksterne (fjernlån)
UB tilbyr også utlån fra egne samlinger til bibliotek ved andre institusjoner eller personer som ikke er
ansatte eller studenter ved NTNU.
Innlån (bestillinger fra andre bibliotek, institusjoner)
UB foretar også bestillinger hos andre institusjoner på litteratur som ikke finnes i egne samlinger.
Dette kan i mange tilfeller medføre et stort referansearbeid for å kunne skaffe tilveie ønskede
dokumenter. Slike bestillinger (innlån) krever arbeid både i forkant og i oppfølging av lånene.
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Tilgang til studiearbeidsplasser
UB tilbyr varierte studiearbeidsplasser i sine lokaler. Dette er rene lesesalsplasser, men også plasser
der det gis tilgang til PC eller annet spesialutstyr. Det tilbys også grupperom og spesialrom som
makerspace, hvilerom, stillerom mm.
Forskningstjenester
Utvelgelse av kunnskapskilder i samarbeid med fagmiljøene
UB sine fagansvarlige (universitetsbibliotekarer) sørger for anskaffelse av ny litteratur i nært
samarbeid med fagmiljøene (utvelgelse). Disse arbeidsprosessene kan variere for de enkelte
fagområder.
Søk i kunnskapskilder
UB gir faglig støtte i bruk av kunnskapskildene som er spesielt rettet mot de enkelte fagmiljøene
(fagområdene). De enkelte fagmiljøer kan benytte ulike søkeverktøy og databaser.
Systematiske søk
For noen fagmiljøer utfører UB systematiske søk. I en del fag forventes det at det foretas
systematiske søk etter forskningsresultater. Dette gjelder fag som er opptatt av kunnskapsbasert
praksis, som sykepleie, medisin, psykologi og til dels pedagogikk. Ved et systematisk søk, skal søket
være planmessig gjennomført, godt dokumentert, og det skal være etterprøvbart.
Publisering
UB yter tjenester til fakultetene på registrering og kvalitetssikring av det som publiseres ved NTNU i
Cristin, samt egenarkivering av publikasjoner i NTNU Open (egenarkivering). UB har det
administrative ansvaret for denne tjenesten, mens det kvalitetsmessige ansvaret ligger på
fakultetene.
Åpne tidsskrift
UB tilbyr drift av åpne tidsskrift. Det er tatt i bruk en åpen programvare (OJS) der en i dag er vert for
10 åpne tidsskrift ved NTNU. UB har tjenesteansvaret, men driften skjer ved NTNU IT. UB følger opp
tidsskriftene sammen med redaksjonene.
Dataanalyser
UB utfører bibliometriske analyser av publiseringen fra NTNU. Det utarbeides også oversikter over
bruken av kunnskapskildene fordelt på de enkelte institutter og fagområder. Videre ytes det
tjenester knyttet tekstanalyser. UB har ansvaret for publiseringsmodulen i Bevisst Innsikt.
Fagblogger
UB tilbyr brukerne fagblogger innen ulike fagområder. De inneholder nyheter knyttet til fagområdet,
aktuelle søkekilder/kunnskapskilder/databaser. De inneholder også ulike veiledninger og kurs.
Forskningsdata
UB har fått ansvaret for å følge opp NTNU sin politikk for åpen publisering og åpen tilgang til
forskningsdata. Det ytes en tjeneste for utarbeidelse og kvalitetssikring av datahåndteringsplaner
(DMP) og til lagring og arkivering av forskningsdata. UB vil også yte en tjeneste til fakultetene på
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oppfølging av tilgang, sikkerhet og opphavsrett/lisensiering. Det ytes også en nettbasert
brukertjeneste for veiledning og hjelp.
Prosjektstøtte
UB yter (kan yte) støtte til prosjekter der det kreves kompetanse på systematiske søk,
dokumentasjon, anskaffelse av litteratur, bibliometrisk analyse av publikasjoner mm. UB kan også
yte bistand i forbindelse med søknadsprosessen for forskningsmidler. Videre kan UB yte bistand i
forbindelse med publisering og lagring/tilgang til forskningsdata.
Utdanningstjenester
Tilgang til kunnskapskilder
UB sørger for tilgang til kunnskapskildene som NTNU tilbyr sine studenter og ansatte. Et spesielt
ansvar har UB med å skaffe tilgang til pensumlitteratur.
Tilgang til digitale kompendier
UB produserer digitale kompendier på oppdrag fra faglærere. Kompendiene gjøres tilgjengelig for
studenter.
Tilgang til digitale læringsressurser
UB tilbyr en tjeneste for lagring, beskrivelse og tilgang til digitale læringsressurser
(LOR/læringsressurslager). Tjenesten tilbys både som en separat tjeneste og som en modul i
Blackboard. Det tilbys veiledning i bruken av tjeneste i samarbeid med Læringssenteret.
Tilby pensumlister for emner
UB tilbyr en pensumtjeneste til studenter og faglærere. Tjenesten er lenket opp mot de enkelte
emnene i Blackboard. Tjenesten er en hjelp til emne-ansvarlig i å administrere pensum, mens den
sikrer tilgang og oversikt for studentene. UB har en rolle for å anskaffe nødvendig litteratur og som
kvalitetssikrer.
Tilby kurs i bruk av bibliotektjenestene
UB tilbyr kurs og veiledning for studenter i bruk av bibliotektjenester.
Forvaltningstjenester
Anskaffelse av kunnskapskilder (litteratur)
UB tilbyr ulike tjenester for anskaffelse av litteratur. Brukerne kan sende inn innkjøpsforslag til UB
som så bestiller, registrerer, klassifiserer og gjøres tilgjengelig for brukerne. Dette gjelder både trykt
og digitalt materiale. UB inngår avtaler med utgivere for tidsskrifter og e-bøker og følger opp disse
mot leverandørene. For e-bøker benyttes nye forretningsmodeller der det inngås en rammeavtale
som gir brukerne mulighet til å velge ut hva som skal anskaffes (PDA – patron driven acquisition).
Gjennomføre anbud på programvare, datasystemer, materiell
Der det kreves anbudsprosesser, så gjennomfører UB disse i nært samarbeid med
Økonomiavdelingen.
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Tilgangsforvaltning
UB sørger for at brukerne alltid har tilgang til de kunnskapskilder som er anskaffet og skal være
tilgjengelig for brukerne. Dette betyr både autentisering, autorisasjon, overvåking,
leverandørkontakt, kontakt mot NTNU IT.
Systemeieransvar / tjenesteansvar
UB er systemeier for flere datasystemer som brukes for ulike tjenester til brukerne. Dette innebærer
oppfølging av systemer som leveres av leverandører (Unit, kommersielle) gjennom
leverandørkontroll, overvåking rapportering og oppfølging.
Forvaltning av åpne samlinger og lokaler
UB eier mange fysiske samlinger som oppbevares i åpne samlinger og magasin. Innholdet gjøres
tilgjengelig for brukere på ulikt vis. Både samlinger og lokaler må følges opp og vedlikeholdes. En
stor oppgave er kassering eller arkivering av materialet.
Forvaltning av spesialsamlinger og arkiv
UB har ansvaret for mottak og lagring av det faglige arkivmaterialet ved NTNU. UB mottar
arkivmateriale som registreres og gjøres tilgjengelig. På forespørsel kopieres og utleveres
dokumenter fra spesialsamlingene til ulike bruker grupper, også utenfor NTNU. Spesialsamlingene
må også forvaltes og krever vedlikehold. UB har en egen konservator. Lokalene der materialet
oppbevares må følges opp og vedlikeholdes.
Digitalisering av fysiske samlinger
Fysiske spesialsamlinger (kart, manuskript, foto) blir digitalisert og lagret i et eget system (Tind) og
gjøres tilgjengelig via tjenesten gunnerus.no.
Utvikling og forvaltning av læringsareal
Biblioteket har alltid hatt lesesalsplasser i tilknytting til de fysiske samlingene. Arealet for individuelle
og gruppebaserte arbeidsplasser har økt etter som en betydelig andel av de fysiske samlingene har
blitt digitalisert/lagret i fjernlager. Arbeidsplassene i biblioteket brukes i hovedsak av studenter.
Bruken av lesesalsplasser til å jobbe med fysisk materiale fra biblioteket har blitt mindre viktig som
følge av digitalisering.
Forvaltning av Kopinor-avtalen
UB fikk fra 2019 ansvaret for oppfølging av Kopinor-avtalene.
Levering av tjenester til St. Olavs hospital
UB leverer tjenester til St. Olavs hospital. Dette gjelder både anskaffelse og tilgang til
kunnskapskilder, samt brukerstøtte og generelle brukertjenester.
Leverandører og andre organisasjoner
UB har avtaler med mange leverandører, både av litteratur, datasystemer, teknisk utstyr i
bibliotekene, bygg og annet utstyr. Disse leverandørene må følges opp. UB har også samarbeid med
andre institusjoner i Norge og utlandet.
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Utviklings- og utredningsoppgaver
Høringsuttalelser for NTNU på nasjonale utredninger
På oppdrag fra rektorat eller andre enheter, leverer UB egne høringer eller gir innspill til høringer
eller utformer utkast til høringssvar innen sine tjenesteområder eller kompetanseområder.
Utvikling av innovative læringsareal
UB forvalter store læringsareal. Disse må vedlikeholdes og utvikles. Dette skjer i tett samarbeid med
fakultetene og eiendomsavdelingen.
Utvikling av læringsprogramvare
UB tilbyr mange kurs. Disse må utvikles og digitaliseres der dette er mulig og ønskelig. Kursene bør
også være nettbaserte.
Utvikle forskningstjenester knytta til publisering og åpen tilgang til forskningsdata
UB jobber med å finne publiseringskanaler, Open science toolbox og etablere løsninger for lagring og
arkivering.
Utvikle nye brukertjenester i bibliotekene
Innføre mer åpne bibliotek, hyllekart i bibliotekene, digitale veiledningstjenester, samarbeidsarealer
for bibliotekansatte, studenter og forskere, bibliotek-lab-er.
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