1. INNLEDNING
Universitetsbiblioteket i Agder (UBA) skal være en aktiv bidragsyter til
forskning og læring ved Universitetet i Agder og skal delta aktivt i
kunnskapsutviklingen blant annet ved å stille samlinger, kompetanse og tjenester av høy kvalitet til rådighet for studenter, ansatte og samfunnet rundt.
Biblioteket skal fungere som en god læringsarena og et kompetansesenter for
bruk av informasjonsressurser. Universitetsbiblioteket i Agder skal være et
anerkjent forskningsbibliotek som deltar i det lokale, regionale, nasjonale og
internasjonale biblioteknettverket. (UBA 2015, Strategidokument for
Universitetsbiblioteket i Agder)
Universitetsbiblioteket skal levere tjenester som støtter opp om universitetets
målsettinger. Økt satsing på forskning og høyere grads utdanninger stiller
krav og forventninger til biblioteket. Tilgang til faglitteratur er en viktig del
av infrastrukturen for forskning og høyere utdanning av god kvalitet.
Forskere og studenter har behov for et bredt spekter av tjenester fra biblioteket – og for biblioteket som en viktig del av læringsarenaen.
Universitetsbiblioteket i Agder kan ikke skilte med ressurser på linje med
breddeuniversitetene, men klarer likevel langt på vei å tilfredsstille kravene
til et funksjonelt og godt bibliotek. Dette skyldes ikke minst et stabilt og vel
kvalifisert personale som kjenner samlingene og brukerne godt.
En av de største utfordringene – for alle u/h-institusjonene er problemstillingene rundt tilgang til faglitteratur. Det forutsettes at forskere og studenter skal
ha like vilkår uavhengig av institusjon - slik er det ikke. I brev fra
bibliotekdirektørene til rektormøte (Tromsø 16. og 17. desember 2009)
beskrives situasjonen slik:
> De store UH-institusjonene bruker opp sine litteraturmidler på store
tverrfaglige tidsskriftpakker fra de store forlagene. Bokanskaffelser og
tidsskrifter innen viktige nisjeområder som går utenom de store pakkene må
ofte vike.
> De små UH-institusjonene og mindre forskningsinstitusjoner må gi avkall
på store og viktige tverrfaglige pakker pga høy pris.
I brevet pekes det på løsninger som Open Access og nasjonale lisenser (=lik
tilgang for hele forskningssektoren) og nasjonale finansieringsordninger for
utvalgte elektroniske kunnskapskilder. Universitetet i Agder og
universitetsbibioteket har hatt fokus på Open Access. Arkivet AURA er på
plass, og 20% av årets vitenskapelige publisering er deponert i arkivet.
Universitetsbiblioteket leverer tjenester av god kvalitet, noe som
dokumenteres i resultatene fra brukertilfredshetsundersøkelsen (LibQUAL)
som ble gjennomført i 2009 sammen med universitetsbibliotekene i Bergen,
Oslo, Trondheim og Tromsø. Undersøkelsen fokuserer på service og
personale, informasjonstilgang og biblioteklokaler.
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Resultatet fra undersøkelsen er både oppløftende og tankevekkende.
Universitetsbibiotekets personale får høy score på service, noe som forsterkes gjennom alle de frie kommentarene. Studenter og ansatte er stort sett
fornøyde med utvalget av trykt og elektronisk litteratur, men de mener at både
nettsider og søkeverktøy er vanskelig å bruke. Den aller tydeligste
tilbakemeldingen er ønske om flere grupperom og arbeidsplasser i biblioteket.
Brukerne ved Universitetet i Agder stiller jevnt over høye krav til bibliotektjenestene, og det gledelige er at de mener biblioteket innfrir forventningene.

2. Resultater
Gjennom bibliotekets strategi (UBA 2015) og årlige virksomhetsplaner og økonomiske rammer
legges rammene for bibliotekets innsats.
Blant tiltakene som har vært gjennomført i 2009 er:
Kompetanseutvikling og kvalitetssikring
Service, kvalitet, profesjonalitet og engasjement skal kjennetegne tilsatte ved
Universitetsbiblioteket i Agder:











To medarbeidere har deltatt på UniPed 09/10
Krav til minimumskompetanse i publikumsskranker er definert
Kompetanseheving innen opphavsrett, e-læring og service og kundebehandling
Bidratt i prosjektet E-bib-Agder: kompetanseheving for egne ansatte/bidrag til
kompetanseheving for biblioteketsektoren i Agder
Avviklet fem personalseminarer med bibliotekfaglige og/eller HMS-tema
Studietur til Universitetsbiblioteket i Stavanger for hele personalet
Etablert samarbeid med Høgskolebiblioteket i Telemark /felles SAK-søknad
Styrket samarbeidet med Kristiansand folkebibliotek gjennom regelmessige møter og
hospitantordning. To ansatte fra KFB har hospitert ved UBA
Hospitert og knyttet kontakter ved Copenhagen Business School og Nowy Sacs i Polen
Deltatt i nasjonalt prosjekt for utvikling av felles indikatorer for bibliotek i u/h-sektoren

Brukerorientering
 Bibliotekrådet er i funksjon
 Deltar i det regionale markedsføringsprosjektet Biblioskopet (felles uttrykk og
tjenestetilbud for alle bibliotek i Agder)
 Videreutvikling av felles rutiner for hele universitetsbiblioteket
 Informasjon til stipendiater og veiledere om bibliotekets tilbud til unge forskere gjennom
kurs, veiledning og seminarinnlegg
 Gjennomført brukerundersøkelsen LibQUAL (alle ansatte og studenter)
 Tatt i bruk nye statistikkverktøy1 for å kartlegge og tolke bruk av e-ressurser og nettsider
 Gjennomført forprosjekt om nettsider og brukervennlighet
 Tatt i bruk ny kurskalender (samarbeid med IT)
 Økt deltakelsen på kurs med 40%
Tilgang til informasjonsressurser
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Skiftet tidsskriftleverandør som følge av ny anbudsrunde (konkurranseutsetting)
Omklassifisert samlingene i Grooseveien (forberedelse til nytt campus-bibliotek)
Presentasjon av vitenskapelig ansattes publisering fysisk og på nettet
Masteroppgaver legges åpent tilgjengelig i AURA
20% av årets vitenskapelige publikasjoner ligger åpent tilgjengelig i AURA
7000 trykte dokumenter er kjøpt inn
Økt satsing på e-bøker og e-tidsskrifter

ScholarlyStats og mer avansert analyse i Google Analytics.
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 6900 trykte dokumenter er skilt ut kassert eller sendt til depotbiblioteket til
Nasjonalbiblioteket.
 Trykte tidsskriftårganger som vi har sikker elektronisk tilgang til er skilt ut og sendt
depotbiblioteket.
 Tilgang til sentrale e-ressurser fra SCOPUS, Emerald og Keesing’s world news archive
er anskaffet
 Kvalitetsikret forskningsregistreringen
 Søkt og fått innvilget to LA2020-prosjekter (e-pensum og kildekritikk)
Kvalitet i læringsmiljøet
Universitetsbiblioteket skal bidra til et godt læringsmiljø for studentene og blant annet gjennom
undervisning i informasjonskompetanse, og bidra til at studenter har et reflektert forhold til bruk
av informasjonsressurser.
 Utarbeidet nettsider om kildebruk i samarbeid med studieseksjonen og fagmiljøene
(uia.no/kildebruk)
 Orientert om UBAs tilbud og tjenester til nye studenter ved semesterstart – til sammen
650 studenter
 Gitt i underkant av 300 undervisningstimer om informasjonsinnhenting og kildebruk for
tilsammen 3900 studenter og ansatte
 Forebyggende arbeid for internasjonale studenter for å redusere plagiering (samarbeid
med internasjonalt kontor)
 Produsert opplæringsvideoer som blant annet kan brukes til veiledning utenfor campus
 Tatt fronterverktøyet Illuminate i bruk for virtuelle møter, veiledninger og opplæring

Økonomi
2007
Budsjettramme
20 307 272
Mediekjøp
6 914 181
Lønn
11 660 677
Årsverk
24,8
Årsverk studentvakter 1,8

2008
21 339 982
7 323 875
12 541 512**
25,2
1,8

2009
22 881 848
7 617 511*
12 795 857
25,1
1,8

* inkludert 300 000 til nyetablerte forskerutdanninger

58% av budsjettmidlene brukes til lønn, 33% til medier og 9% til annet. Sammenligninger viser at mange
u/h-bibliotek bruker en vesentlig større andel til lønn (eksempel Stavanger 2008: 63%)
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3. ORGANISASJONEN
Bibliotekdirektør

IT-koordinator

Virksomhetsområde
Samlinger

Ansvarlig
Grimstad

Virksomhetsområde
Publikumstjenester

Virksomhetsområde
Fag og formidling

3.1 BIBLIOTEKRÅD
Bibliotekrådet ble etablert i 2009 (S-sak 11/09). Rådet hadde konstituerende møte i november
2009.
Rådets sammensetning:
Per Kristian Egeberg, viserektor - leder
Marit Aamodt Nielsen, viserektor
Barbara Gawronska, professor
Kari Sundsli, stipendiat
Helge S. Møll, seniorrådgiver formidlingsavdelingen
Tord Tjeldnes, IT-sjef
Svein-Gunnar Næss, PULS
Irene Bredal, student
Else-Margrethe Bredland – bibliotekdirektør - sekretær
3.2 VIRKSOMHETSOMRÅDENE
3.2.1 Fag og formidling
Oppgave: Kontakt og forskningsstøtte til fakultet/fagmiljø. Undervisning i
informasjonskompetanse, veiledning, samlingsutvikling, nettsider og markedsføring.
Leder: Henry Langseth
Fagansvarlige:
Humaniora og pedagogikk: Hilde T. Daland (vikar for Birgitte Kleivset), Siv Holt
Teknologi og realfag: Audun Hofseth, Tord Augland
Kunstfag: Lone Bak, Are Skisland, Anne-Åse Kallhovd
Økonomi- og samfunnsfag: Henry Langseth, Arthur N. Olsen
Helse- og idrett: Ragnhild Storlie, Ellen Sejersted
3.2.2 Samlinger
Oppgave: Anskaffe og legge til rette trykte og elektroniske informasjonsressurser slik at
sluttbruker kan gjenfinne og bruke disse i biblioteket eller på nettet.
Leder: Anne-Åse Kallhovd
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3.2.3 Publikumstjenester
Oppgave: Formidle dokumenter fra egne samlinger eller fra andre bibliotek – fysisk og
elektronisk.
Sørge for at lokaler, arbeidsplasser og utstyr fungerer godt og at bibliotekets brukere får den
service og veiledning de har behov for - fra et kompetent personale.
Leder: Hanne Graver Møvig
3.3 BIBLIOTEKENE
Universitetsbiblioteket består av 5 bibliotekenheter:
Sykehusveien, Arendal
Grooseveien, Grimstad
Dømmesmoen, Grimstad
Kongensgate, Kristiansand
Gimlemoen, Kristiansand

Fra semesterstart 2010 vil bibliotekene i Arendal og Grimstad være samlet i nytt bygg på
Campus Grimstad, mens Musikkbiblioteket, Kongensgate vil bli samlokalisert med biblioteket
på Gimlemoen fra desember 2010.
Det er lagt ned betydelig arbeid i planlegging av nytt bibliotek i Grimstad og ombygging av
biblioteket på Gimlemoen for å legge til rette for flytting av Musikkbiblioteket til Gimlemoen.

4. TILGANG TIL INFORMASJONSRESSURSER
UBA skal raskt og kostnadseffektivt gi tilgang til digitale og papirbaserteinformasjonsressurser gjennom
oppbygging og tilrettelegging av egne samlinger, via biblioteknettverket eller fra andre leverandører.
Universitetsbiblioteket har et særlig ansvar for å ivareta samlinger som har spesiell verdi for landsdelen.
Universitetsbiblioteket skal bidra til å synliggjøre forskning og formidling ved universitetet gjennom
elektronisk publisering, forskningsdokumentasjon og fysiske utstillinger (UBA 2015)

4.1 Utvikling av samlingene
Bøker og tidsskriftårganger
(trykt)
Bøker - elektronisk
Tidsskriftabonnement - trykt
Tidsskrifter - elektroniske
Tilvekst (papirbasert)
Utskilt (depotbibl, kassert)

2006
270 000

2007
273 320

2008
279 708

2009
280 982

1 412
18 520
10 239
2 936

1 324
20 150
9 820
6 000

36 465
1 114
17 860
8 192
4 804

48 331
1086
17 218
7 063
6 899

Tabellen viser nedgang i tilveksten av trykt materiale i forhold til tidligere år. Dette er i tråd med
målsettingen om økt fokus på kjøp av elektronisk materiale. Antall trykte tidsskriftabonnement
er redusert betydelig de siste 4 årene. Totalt sett er det nær nullvekst i samlingen av trykt
materiale, noe som er resultatet av en grundig gjennomgang av samlingene i bibliotekene som
skal samlokaliseres i Campus Grimstad, og opprydningsarbeid på Gimlemoen. En rekke
tidsskrifter som er sikkert digitalt lagret (for eksempel Jstor) er overført til Nasjonalbiblioteket.
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Elektronisk= e-bøker, e-tidsskrifter, og databaser , Annet= cd-er, noter, dvd

4.2 SPESIALSAMLINGER
European Documentation Centre (EUi)
Universitetsbiblioteket i Agder er ett av fire EU-dokumentasjons-sentra i Norge.
Holt-samlingen: Christianssands stiftsseminariums bibliothek 1839-1895 omfatter ca. 2755
bind..
Ro-samlingen; ca. 5200 bind innen litteratur, kunst, politikk og historie fra det amerikanske
kontinent..
Metochi-biblioteket: Biblioteket på Metochi ble gjennomgått og registrert i BIBSYS, og det ble
laget arbeidsrutiner for vedlikehold og videre utvikling av biblioteket.

4.3 BESØK
4.3.1 I bibliotekene
Biblioteket er en møteplass og et arbeidssted for studentene, og brukerundersøkelsen viste at
studenter trives i biblioteket. Ved hjelp av tellere ved inngangene dokumenteres trafikken. Etter
hvert som biblioteket samlokaliseres med andre tjenester må det gjøres stikkprøver for å få tall
med mening for besøk i biblioteket.
Det er også gjennomført telling av belegg på arbeidsplasser i biblioteket. Disse viser høy bruk,
noe som også kan sees med det blotte øye i det daglige.
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4.3.2 På nettstedet
Med 114 000 unike treff i 2009 er bibliotekets startside fortsatt den femte mest besøkte i UiAportalen.
Trafikken økte med 1 prosent fra 2008. De mest besøkte sidene på bibliotekets nettsted er:
1. Bibliotekets forside (norsk)
2. Oversikt fagsider for ulike fag
3. Finn fagstoff
4. Kildebruk – veiledningssider for UiA-studenter (lansert primo 2009)
5. Bibliotekets forside (engelsk)
6. Informasjonssider om forskning og publisering
Hele bibliotekportalen, inkludert undersider, hadde til sammen 246 000 treff i 2009. Trafikken
økte med 3% i forhold til 2008, mens trafikken på de engelske nettsidene økte med hele 50%.
Brukerundersøkelsen (LibQUAL) viste at det er et forbedringspotensiale når det gjelder
nettsidene. Mengden av informasjon som ligger ute er stor. Biblioteket må løpende jobbe med
enklere og mer intuitive måter å presentere og veilede på.
4.3.3 I sosiale medier
Også i 2009 har UB prøvd ut og videreutviklet sin tilstedeværelse mot publikum gjennom sosiale
medier.
BLOGG
“BRAMSEIL” er primært en intern kanal for å dele informasjon fra kurs, konferanser,
brukerstatistikk og gode ideer. Etter 2 års drift viser det seg imidlertid at den har lesere fra
Seattle til Moskva, Tromsø til Cape Town (kilde: FeedJIT). Ellers bruker flere fagansvarlige
blogg som formidlingskanal mot fagmiljøene .
FACEBOOK
UB har så langt ingen egen side på FB, men synliggjør aktiviter gjennom blant annet gruppen
“Agderbibliotekene” og “Læringsarena 2020”.
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LINKEDIN
Gjennom Linkedin har det i 2009 bygget nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt. AURA
(åpent arkiv) har også fått opprettet en egen side hvor de siste publikasjoner høstes inn via RSS.
SLIDESHARE
Lysbilder fra enkelte UB-kurs innen informasjonssøking og plagieringsproblematikk publiseres
på dette nettstedet.
4.4 UTLÅN OG NEDLASTNINGER
Antall utlån er en vanlig indikator for å måle aktiviteten i bibliotek. Å telle utlån gir en
indikasjon på aktivitet, men forteller lite om hvordan medier brukes i biblioteket. Parametre som
utlånstid, restriksjoner i forhold til utlån, antall eksemplarer av pensumlitteratur osv. innvirker på
mengden utlån.
Antall nedlastninger fra databaser derimot gir et bilde av den totale bruken av ressursene som
biblioteket anskaffer (lisensbelagt). Bruk av kilder som er gratis telles ikke.

Diagrammet viser at antall nedlastninger fra elektroniske kilder øker jevnt, men også at utlån av
trykt materiale øker.
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Som det går fram av diagrammet låner Universitetsbiblioteket ut mer til andre bibliotek enn inn.
Selvforsyningsgraden er høy: hele 98 prosent. Det vil si at samlingene har en god profil sett i forhold til
brukernes behov for litteratur. I tallene ligger også utlån til studenter som tilhører Universitetet i Agder,
men som velger å bruke sitt lokale folkebibliotek som mellomledd. Gjennom fylkeskommunene i Austog Vest-Agder er det etablert en felles transportordning for fjernlån. Fylkeskommunene bærer en
vesentlig del av kostnaden til transport.

Studentene er naturlig nok den største gruppen av lånere. Fordelingen på de ulike gruppene holder seg
stabil. I gjennomsnitt lånte studenter (årssnitt registrerte studenter) 10 bøker hver i 2009, mens
vitenskapelig ansatte (årsverk) i snitt lånte 73 bøker. Nedlastninger av elektroniske artikler spores ikke i
forhold til brukerkategorier, og kopiering fra trykte tidsskrifter i biblioteket blir ikke registrert.
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5. BIBSYS, FORSKDOK, AURA
5.1 BIBSYS
BIBSYS er et felles biblioteksystem for U/H-sektoren, eiet av Kunnskapsdepartementet, og med driften
lagt til NTNU. BIBSYS styre har i 2009 besluttet at systemet skal skiftes ut. Nytt system vil bli valgt som
basis for utvikling av et nytt ”BIBSYS”. Det er beregnet av systemskifte vil skje i løpet av 3-5 år.
UBA sin andel av BIBSYS driftsutgifter inkludert Brage, ForskDok og Mime/Tyr var i 2009 1,38 mill.

Prosjektet Mime/Tyr ble avsluttet i 2009. Prosjektet gikk ut på å utvikle en samsøkmulighet i
forhold til et utvalg av databaser/informasjonsressurser. Videre utvikling skjer i tilknytningen til
det generelle søkesystemet ASK.
BIBSYS er nøkkelen til de fleste funksjoner i biblioteket. I 2009 ble det gjort ca. 350 000 søk i
BIBSYS Ask, en økning på 25% fra 2008.

5.2 TILGJENGELIGGJØRE FORSKNING (Open access)
5.2.1 AURA
Universitetets åpne arkiv for forskningspublikasjoner bygger på deltakelse i
Brage-samarbeidet (BIBSYS) med DSpace som programvareplattform.
Arkivet har fått egen grafisk utforming og navnet AURA. I april ble arkivet
formelt åpnet med et fagseminar.
AURA inneholder rundt 750 dokumenter. Foreløpig er det i hovedsak
masteroppgaver som er deponert i arkivet, men arbeidet med å stimulere til
deponering av vitenskapelige artikler er i gang. Målet for 2009 er at minst
20% av vitenskapelige publikasjoner (rapportert til DBH) ved tidspunktet for
rapportering (utgangen av februar 2010) skal være lagret i AURA. Dette målet
er nådd. Det er mange utfordringer både når det gjelder klarering og
rettighetsspørsmål, men også til sømløsheten mellom arkivet og
forskningsdokumentasjonssystemet. For at arbeidet med arkivet skal lykkes,
må den enkelte forsker på en enkel måte kunne deponere publikasjonene sine
samtidig med registrering i forskningsdokumentasjonssystemet. Samkjøring
mellom forskningsdokumentasjonssystemet og AURA løses forhåpentligvis gjennom det nye
forskningsdokumentasjonssystemet NVI som det er varslet at skal tas i bruk fra 2011.

5.2.2 NORA
NORA er et nasjonalt prosjekt som skal fremme en samordnet utvikling av åpne institusjonelle arkiv i
Norge. Prosjektet er avsluttet, men videre drift ivaretas av Universitetsbiblioteket i Tromsø som har
overtatt stafettpinnen fra Universitetsbiblioteket i Oslo. Universitetsbiblioteket er fortsatt aktivt med i
arbeidet: Arthur N. Olsen sitter i prosjektgruppen.

5.3 FORSKNINGSDOKUMENTASJON
UiA bruker ForskDok (BIBSYS) for rapportering av forsknings- og utviklingsaktiviteter. UBA har
teknisk ansvar for innhold og kvalitet når det gjelder rapportering av vitenskapelig produksjon . Det
sentrale forskningsutvalget (SFU) har opprettet et utvalg for kvalitetssikring av rapportering av
vitenskapelige publikasjoner. Utvalget tar stilling til om rapporterte monografier og antologiartikler faller
inn under kategorien vitenskapelige. Universitetsbiblioteket er sekretariat for utvalget.
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År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Rapportert
publikasjoner
832
995
1269
1215
1177
1613
1594

Herav
vitenskapelige

249
243
297
341

Poeng
180,2
211,7
277,2
234,3
259,2
289,2

5.4 SKRIFTSERIEN
Det er publisert 4 hefter i serien i 2009. Heftene publiseres trykt og elektronisk. Serien er
besluttet lagt ned så snart et formidlingsarkiv er etablert.
Redaksjonsutvalg: Per Kristian Egeberg, Helge Møll, Else-Margrethe Bredland. Praktisk ansvar
for publisering: Tord Augland.
5.5 FRONTER
Fronter brukes både som informasjonskanal internt i biblioteket og for oppfølging av
fakultet/studenter i undervisningssammenheng. I 2009 fikk alle emnerom i fronter lenke direkte
til UBAs fagsider og informasjonssidene for riktig kildebruk (se uia.no/kildebruk).

6. UNDERVISNING
Gjennom undervisning i informasjonskompetanse skal UBA bidra til effektiv læring ved å gi
studentene et reflektert forhold til bruk av informasjonsressurser, som kunnskaper om
søkestrategier, kildekritikk, bruk av referansehåndteringssystem og etiske aspekter ved bruk av
andres forskningsresultater og publisering (UBA 2015)
Undervisnings- og veiledningsaktiviteten har vært stor også i 2009 – i klasserom, gjennom en-tilen-undervisning, i skranken, på e-post eller gjennom nettbasert videoopplæring. Det er bare
klasseromsundervisning det føres statistikk over (se tabell).
Antall undervisningstimer holder seg relativt stabilt rundt 300 timer i året, men antall deltakere
har økt betraktelig. Det er registrert 42 prosent flere deltakere på bibliotekets kurs i 2009 i
forhold til 2008. Utviklingen skyldes dels større klasser, men også – håper vi – at det er flere
som ser nytten av kursene som tilbys. En undersøkelse blant et utvalg av UiAs masterstudenter
våren 2008 viser at de som deltar på kurs har utbytte av disse og i større grad søker
kvalitetssikrede kilder enn de som ikke deltar. Blant kommentarene til brukerundersøkelsen
LibQual var det flere som etterlyste kursing tidlig i studiene. Utfordringen er å treffe riktig
tidspunkt . Det er antagelig ikke ett, men flere i løpet av studiet – slik det gjennomføres i
helsefag.
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Undervisningsaktiviteter i 2009:
Fag
Lærerutdanning/pedagogikk
Helse- og idrett – Arendal
Helse- og idrett – Kristiansand
Økonomi/samfunnsfag
Kunstfag (musikkons.)
Realfag
Teknologi
Humanistisk
Introduksjonskurs – allment
Div. kurs for ansatte
Endnote ansatte
NO-120

Deltakere
2009

Deltakere
2008

143
814
1074
420
38
0
339
409
744
115
239

200
813
880
255
30
30
300
195
235
70
45
80

4335

3028

n/a

Samlet

Timer 2009

Timer 2008

21
47,5
76
56
12
0
7
32
8
4

35
69
73
61
5
5
10
23
20
20
25
30

n/a
30

293,5 331 timer

Undervisningen i informasjonskompetanse er integrert i hele studieløpet for sykepleiere, noe som
gjenspeiles i statistikken. Litt over 40 prosent av bibliotekets undervisningstimer gis i dette fagmiljøet.
Det arbeides med utvikling av mer strukturerte opplegg også for andre studentgrupper.

7. UTSTILLINGER
TEMA-UTSTILLINGER AV BØKER 2009
JANUAR:
Wergeland (Multimedie fra wergelandåret, fortsatt fra des.08)
Anne Cath Vestly (fortsatt fra des.08, død 15. des. 2008)
Nyttårsforsett -"Støttelitt." for diverse nyttårsforsett
Arne Næss (død 12. jan. 2009)
FEBRUAR:
Samer / Samenes nasjonaldag 6. febr.
Norske bildeboksillustratører / bildebøker
Darwin (200 år 12. febr.)
MARS:
Kultur- og kirkedepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur 2008
Nominerte forfattere til Sørlandets Litteraturpris 2009
APRIL:
Barnebøker / Barnebokfestivalen i Grimstad 22.-26. april
Nyinnkjøpte lydbøker
MAI:
Sosiale medier og valg / seminar 6. mai, UiA
Gjenbruk og redesign av klær / kreasjoner av kunstfagstudenter
Internasjonalisering i høyere utdan. / seminar 11. mai, UiA
17. Mai (barnebøker, bunader, nasjonalitet)
Kunstterapi / konferanse 25. mai, UiA
JUNI / JULI:
Hamsun 150 år
Sommerlesning (mat, tur, diverse)
AUGUST:
Hamsun (fortsatt)
Homo-debatten
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SEPTEMBER:
Bjørneboe / utgivelse: "Sin egen herre" av Tore Rem
Forskningsdagene m. tema: Evolusjon og bærekraft
OKTOBER:
Dyr / Dyrenes dag 4. okt.
Kjell Askildsen / 80 år 30. sept.
Film / Universitetets filmdager 12.-13. oktober
Kittelsen og Louis Moe / utstilling pÂ Bomullsfabrikken i Arendal
Identitet, mestring og likestilling / Konferanse v. Avdeling for lærerutdanning 29. okt.
NOVEMBER:
Beat / Beat-dagen 12. november
Murens fall / 20 års markering for Berlinmurens fall
Kjønn og Lønn / Likestillingskonferansen 2009, 13. november
Barnkonvensjonen / 20 års markering for barnekonvensjonen 20. november
DESEMBER:
Klimaendringer / Klimatoppmøte i Kbh. 7.-17. desember
Nobel / Utdeling av fredsprisen 10. desember
Jul

8. SAMARBEID / AVTALER
Universitetsbiblioteket i Agder er som alle andre bibliotek i u/h-sektoren en del av et tett nettverk basert
på nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Gjennom ABM-Utvikling (direktorat und er
Kulturdepartementet), Norsk bibliotekforening og øvrige bibliotekorganisasjoner opprettholdes samarbeid
på forskjellige områder på bibliotekfeltet, og den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA
(international federation of library associations) med sine prosjekter og årlige møter er viktig i den
sammenhengen.
Samarbeidsavtaler
Agderforskning
Agder naturmuseum og botaniske hager
BI-Agder kjøper bibliotektjenester fra UBA
Bibliotekene ved Sørlandet sykehus, Arendal og Kristiansand
Kristiansand kulturskole – Musikkbiblioteket er et samarbeidsprosjekt med kulturskolen
Sørlandet kompetansesenter
Teknova
Avtale med Mediehøgskolen Gimlekollen er utarbeidet og vil bli sluttbehandlet våren 2010
Samarbeid med andre U-/H-bibliotek
Det er etablert samarbeid mellom ledere av fakultetsbibliotek på universitetene.
Bibliotekdirektøren samarbeider løpende med bibliotekledere ved andre u/h-bibliotek, blant annet
gjennom faste møter 2 ganger i året.
Det er etablert samarbeid med biblioteket ved Høgskolen i Telemark (to møter i 2009) og
Universitetsbiblioteket i Stavanger (ett møte i 2009).

8. PERSONALET
Sykefravær 2009: 3,52 (2008: 5,8%)
Kristiansand
Birgit Augland
Tord Augland
Lone Bak
Vigdis Bjorly

konsulent
universitetsbibliotekar
bibliotekar
bibliotekar
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Hilde Blindbæk
bibliotekfullmektig (vikar høsten 2009)
Else-Margrethe Bredland
bibliotekdirektør
Hilde Daland
universitetsbibliotekar (vikar)
Siv Holt
spesialbibliotekar
Karin-Grete Imenes
spesialbibliotekar (80%)
Anne-Åse Kallhovd
hovedbibliotekar – leder samlinger
Birgitte Kleivset
universitetsbibliotekar (permisjon)
Henry Langseth
universitetsbibliotekar – leder fag og formidling
Kirsti Elise Larsen
1. sekretær
Lisbet Mehl
bibliotekar (50%)
Hanne Graver Møvig
hovedbibliotekar – leder publikumstjenester
Arthur N. Olsen
universitetsbibliotekar – it-koordinator
Ellen Sejersted
spesialbibliotekar (90%)
Anne-Margrethe Skaaland
førstekonsulent (permisjon, ┼ 30.mai 2009)
Are Skisland
seniorkonsulent (50%)
Greta Stahl
bibliotekfullmektig (permisjon)
Åse Vikse
bibliotekfullmektig
Pål Harald Øverland
bibliotekar
Grimstad
Audun Hofseth
Grethe Parr
Gerd-Lillian Andersen
Liv Marie Berg
Ingebjørg Taraldsen

universitetsbibliotekar - avdelingsleder (80%)
spesialbibliotekar
spesialbibliotekar
bibliotekfullmektig ( 60%)
bibliotekfullmektig (50%)

Arendal
Åse-Lill Næset
Ellen Øygarden
Ragnhild Storlie

hovedbibliotekar - avdelingsleder
sekretær (50%)
spesialbibliotekar (80%)

Møter, kurs, seminarer
Ledermøter holdes 1-2 ganger per måned. Virksomhetsområdene møtes etter behov. Det holdes
informasjonsmøter på det enkelte bibliotek. Personalet har deltatt på en rekke bibliotekfaglige
kurs og seminarer. Det ble våren 2009 arrangert flere korte interne kurs (bruk av databaser etc).
Universitetspedagogikk: Henry Langseth og Siv Holt 08/09.
Master:erfaringsbasert ledelse (UiA) Hanne Graver Møvig
Personalseminarer
Det er avholdt 5 dagsseminarer for hele personalet i 2009. –Seminarene har hatt faglig eller hmsinnretning. Hele personalet deltok på studietur til Stavanger i juni, og personaldag på Statsarkivet,
Kristiansand i desember.
Tre av bibliotekets ansatte tilbragte en uke på Lesbos for å registrere samlingene i biblioteket på Metochi.
Videreutvikling av undervisningsopplegg for helsefag sto også på programmet. (Ragnhild E. Storlie,
Ellen Sejersted og Åse-Lill Næset)
Samarbeid med andre U-/H-bibliotek
Det er etablert samarbeid mellom ledere av fakultetsbibliotek på universitetene. Bibliotekdirektøren
samarbeider løpende med bibliotekledere ved andre u/h-bibliotek, blant annet gjennom faste møter 2
ganger i året. Det er etablert samarbeid med bibliotekene ved HiT og UiS.
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REPRESENTASJON I RÅD, UTVALG OG PROSJEKTER
BIBSYS
Prosjekt Brage: Arthur N. Olsen
Nora-prosjektet
Arthur N. Olsen
Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHRB) - vara
Else-Margrethe Bredland

Universitets- og høgskolerådet. Publiseringsutvalget
Else-Margrethe Bredland
ABMU
Prosjekt: Indikatorer for bibliotek i u/h-sektoren: Else-Margrethe Bredland.
Prosjekt Libqual
Oversette og prøve ut brukertilfredshetsundersøkelsen Libqual i et utvalg norske universitets- og
høgskolebibliotek. Deltaker i prosjektgruppen: Henry Langseth og Else-Margrethe Bredland
Prosjekt E-bib-agder
Biblioskopet: Henry Langseth
Styringsgruppe: Else-Margrethe Bredland
ABM-medier
Else-Margrethe Bredland
Norsk bibliotekforening
Vest-Agder: Styremedlem: Lone Bak, Henry Langseth, Siv Holt. Revisor: Anne-Åse Kallhovd
Utvalg på Universitetet og i Universitetsbiblioteket (per 31.12.08)
Plasstillitsvalgte: Liv Marie Berg (KFO), Lone Bak (NTL)
Forskningsutvalget – observatør: Else-Margrethe Bredland
Redaksjonsutvalget Skriftserien: Else-Margrethe Bredland, Tord Augland
Kampus Grimstad: Brukerutvalg læringssenter: Åse-Lill Næset, Audun Hofseth

Else-Margrethe Bredland
Bibliotekdirektør
21.2.2010
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