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1. INNLEDNING
Både nasjonalt og internasjonalt pågår det storstilte prosjekter for å
digitalisere vår trykte kulturarv. Nasjonalbiblioteket har en ambisiøs
plan om en komplett konvertering av norske bøker til elektronisk form
i løp ca. 10 år. I dag er allerede rundt 80.000 bind digitalisert, noen
tusen er søkbare og direkte tilgjengelige i fulltekst via BIBSYS. Internasjonalt er det Google som er den dominerende aktøren. I samarbeid
med noen av verdens største forskningsbibliotek arbeides det med digitalisering av millioner av bind. Tjenesten Google boksøk inneholder i
dag ca. 7 millioner unike titler - ca. 1,5 millioner er åpent tilgjengelige
for lesing og nedlasting.
Hvilken virkning vil disse store digitaliseringsprosjektene få for forskere og studenter innen bokfagene? Hva vil de bety for forskningsbibliotekenes samlingspolitikk og bokbestand? Foreløpig er det mye som
er uklart når det gjelder tilgang til digitaliserte bøker. Det er i hovedsak
dokumenter fra 1800-tallet som er åpent tilgjengelig, forhandlinger
om avtaler om tilgang for U/H sektoren pågår både nasjonalt og internasjonalt. En viktig milepæl er et stort forlik mellom Google og
rettighetshavere som får følger for brukere i USA. Avtalen vil kanskje
danne mønster for lignede avtaler i Europa. For de fleste brukere erstatter heller ikke skjermlesing den trykte boken for dypere studier ennå.
Men nye brukervennlige lesebrett er på vei. Også her er det problemer
knyttet til opphavsrett og distribusjon.
Universitetsbibliotekets viktigste verktøy i det daglige arbeidet er biblioteksystemet BIBSYS. At vi i Norge har et felles system for u/hsektoren er unikt. Gjennom dette samarbeidet er det etablert et tett arbeidsfellesskap. Men behovet for modernisering av BIBSYS har stått
på agendaen i flere år. BIBSYS trenger fornying på viktige områder,
og for nye generasjoner bibliotekarer og sluttbrukere kan BIBSYS
virke foreldet med et brukergrensesnitt som er ulikt andre IT-systemer.
I 2008 gjennomførte BIBSYS styret en behovsanalyse for å kartlegge
hva modernisering innebærer. Utvalget konkluderer med å anbefale
kjøp av et ferdigsystem. Bibliotekene går en spennende tid i møte, og
dersom det blir systemskifte så blir utfordringen å ta vare på de beste
sidene ved BIBSYS som felles standarder for registrering, effektiv
datadeling og enkle rutiner for fjernlån.
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27. mars 2009 legger regjeringen fram en bibliotekmelding. Meldingen vil kunne ha betydning for utviklingen av en mer slagkraftig og
sømløs norsk biblioteksektor. For forskning og høyere utdanning er
det blant annet behov for å få plass en grunnstamme med elektroniske
tjenester som finansieres av nasjonale avtaler. Slike avtaler vil kunne
sikre den enkelte forsker, student og samfunnsborger tilgang til viktige
informasjonsressurser uansett bo- eller arbeidssted. Og så er det kanskje også håp om at elektroniske ressurser vil bli behandlet som trykt
materiale – dvs bli unntatt for mva.

2. STRATEGI OG PLAN
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)
Nytt strategidokument for UBA ble utarbeidet i 2008. Det sluttbehandles i universitetsstyret i februar
2009. Arbeidsgruppe: viserektorene, representant fra it og formidling, bibliotekdirektør og it-koordinator
bibliotek. Årlige virkeplaner lages med utgangspunkt i strategien.

3. ORGANISERING
Universitetsbiblioteket i Agder er étt bibliotek med felles samlinger og felles standarder på tjenester og
servicenivå. Fra 2008 er biblioteket organisert i tre virksomhetsområder og med en plassansvarlig i
Grimstad. Alle bibliotekets ansatte har tilhørighet til ett virksomhetsområde. Fra 2010 vil biblioteket bestå
av 2 bibliotek - ett på hver campus.
Bibliotekdirektør

IT-koordinator

Virksomhetsområde
Samlinger

Plassansvarlig
Grimstad

Virksomhetsområde
Publikumstjenester

Virksomhetsområde
Fag og formidling

3.1 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: Anne-Åse Kallhovd, Lone Bak, Are Skisland
Økonomi- og samfunnsfag: Henry Langseth, Arthur N. Olsen
Helse- og idrett: Ragnhild Storlie, Ellen Sejersted

3.2 SAMLINGER
Oppgave: Anskaffe og legge til rette trykte og elektroniske informasjonsressurser slik at sluttbruker kan
gjenfinne og bruke disse i biblioteket eller via det elektroniske biblioteket.
Leder: Anne-Åse Kallhovd
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3.3 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

3.4 STUDIESTEDENE
3.4.1 Kampus Gimlemoen

Besøk holder seg stabilt og utlånet øker. Planlegging i forhold til integrasjon av Musikkbiblioteket ble
påbegynt høsten 2008. Samarbeidet med IT er godt, og høsten 2008 har IT hatt et servicepunkt i
biblioteket som har vært betjent på de travleste tidspunktene. Det arbeides for tettere integrasjon mellom
skrankefunksjoner bibliotek /IT.
3.4.2 Grooseveien
Det er en beskjeden økning i besøk og utlån. Forberedelser til innflytting i nytt bibliotek Kampus
Grimstad pågår for fullt. Samlingene blir gjennomgått systematisk og blir omklassifisert fra UDK til
Dewey. Ca. 2/3 av arbeidet er gjort. Samlingen er redusert med ca. 1000 bind.
3.4.3 Dømmesmoen
Biblioteket ivaretar først og fremst studenter innen lærerutdanning og førskolelærerutdanning og ansatte
med kontorplass på Dømmesmoen. Utvikling av samlingene holdes på et minimumsnivå.
3.4.4 Sykehusveien
Besøk og utlån er noe redusert. Forberedelser til innflytting i nytt bibliotek Kampus Grimstad pågår for
fullt, og samlingene blir gjennomgått systematisk med tanke på kassering eller overføring av lite brukt
materiale til Depotbiblioteket ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Rana. Nettotilveksten var kun 60
enheter i 2008. Det er gjort et stort arbeid med planlegging og gjennomføring av undervisning og
veiledning i litteratursøk for studenter.
3.4.5 Musikkbiblioteket (Kongensgate)
Besøk og utlån holder seg stabilt. UiA samarbeider med Kristiansand kulturskole om drift av
musikkbiblioteket. Det er ikke klarlagt om kulturskolens bibliotekdrift skal følge med ved flytting til
Gimlemoen i 2010. Planleggingsarbeidet vedrørende integrasjon av musikkbiblioteket på Kampus
Gimlemoen startet opp i desember 2008.
Musikkbiblioteket mottok 2500 cd-er med klassisk musikk fra den britiske sangeren og musikk-kritikeren
Alan Blyths dødsbo via professor Neil Mackie. Samlingen er ikke registrert.
3.4.6 Kampus Grimstad
Planlegging av Kampus Grimstad: Biblioteklokalene er snart klare, og planlegging av innredning pågår.
Lederne av bibliotekavdelingene i Grooseveien og Sykehusveien (Audun Hofseth og Åse-Lill Næset)
sitter i brukerutvalget for nytt læringssenter/bibliotek og legger ned et betydelig arbeid i prosjektet.
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4. TILGANG TIL MEDIER, UTLÅN M.M.
4.1 ØKONOMI
2005
Budsjettramme
17 624.477
Ordinære driftsm: Medier
5 906 313
Faktisk forbruk medier
6 688 374
Lønnskostnader
10 218 514
Antall faste stillinger**
24,5
* inkludert 850 000 til prosjekt e-tidsskrifter
** inkludert en kvart stilling betalt av BI
***I tillegg brukes ca. 1,8 stillinger som studentvakt

2006
18 989.830
6 027 616
6 936 000
10 715 753
24, 5

2007
20 307 272
6 473 876
6 914 181
11 660 677
24,8

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

4. 2 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)

Bøker og trykte
tidsskriftårganger
Bøker - elektronisk
Tidsskriftabonnement - trykt
Tidsskrifter - elektroniske
Tilvekst (papirbasert)
Utskilt (depotbibl, kassert)

2005
300 275

2006
270 000*

2007
273 320

2008
279 708

1 428
14 500
11527
2 565

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

*Tallet er justert ned etter telling

Innkjøp av medier
3500
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Bøker

Periodika

Elektronisk

Elektronisk= e-bøker, e-tidsskrifter, og databaser
Annet: cd-er, noter, video
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Annet

Prosjekt e-tidsskrifter: 210 trykte tidsskrifter er sagt opp i 2008. Arkivtilgangen til tidsskrifter er utvidet –
1327 tidsskrifter er tilgjengelige fra første årgang. De siste 3-7 år er ikke tilgjengelige i arkivene. I løpet
av 2009 vil trykte årganger som nå dekkes elektronisk bli skilt ut.
Prisstigningen er høy både på trykt og elektronisk materiale. For tidsskrifter angir leverandøren EBSCO
7% for 2008. Fra høsten 2008 gjør den svake norske kronekursen innhugg i økonomien.
Elektroniske tidsskrifter kjøpes som enkelttidsskrifter (196), i pakker direkte fra forlagene (5942) eller via
fulltekstdatabaser – ofte med embargo (11 406). Fulltekstdatabaser og pakkekjøp er gunstig prismessig.

4.3 SPESIALSAMLINGER
European Documentation Centre (EUi)
Universitetsbiblioteket i Agder er ett av fire EU-dokumentasjons-sentra i Norge. Dette forplikter, men gir
også tilgang til EU-dokumenter og litteratur om EU – trykt og elektronisk -, samt et godt nettverk
nasjonalt og internasjonalt.
Holt-samlingen: Christianssands stiftsseminariums bibliothek 1839-1895 omfatter ca. 4000 bind.
Samlingen er registrert i BIBSYS. Lukket samling.
Ro-samlingen; en unik samling på ca. 5200 bind som dekker litteratur, kunst, politikk og historie fra det
amerikanske kontinent. Samlingen er registrert i BIBSYS. Åpen samling.
Agder Naturmuseum inngår i BIBSYS som en del av universitetets samlinger. På grunn av manglende
kapasitet i biblioteket har ikke samarbeidet vært aktivt i 2008.

4.3 BESØK OG UTLÅN
Besøk og utlån av trykte medier holder seg stabilt, mens nedlastning av fulltekstdokumenter øker jevnt fra
år til år. UBA er netto leverandør av bøker og tidsskrifter til andre bibliotek.

Registrerte besøk
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År 2008

Samarbeidet mellom bibliotek er av stor betydning. UBA låner ut mer til andre bibliotek enn vi låner inn.
Det vil si at UBA har gode samlinger, og at lånebestillinger effektueres raskt. Gjennom fylkeskommunene
i Aust- og Vest-Agder er det etablert en felles transportordning for fjernlån. Fylkeskommunene bærer en
vesentlig del av kostnaden til transport..

Hvem yter hva i fjernlånssystemet
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Universitetsbiblioteket har høy dekningsgrad fra egne samlinger. For artikler så måles bruk av
elektroniske artikler, mens bruk av trykte artikler og studenter og ansattes kopiering ikke er registrert:
2008

Bøker

Artikler

Utlån fra egne samlinger

121 696

81723

3 540

1618

Sum lån

125 236

83341

Dekningsgrad

97,2%

98%

Innlån

Hvem låner?

Hia studenter
Hia ansatte
Andre studenter
Enkeltpersoner
Fagbibliotek
Folkebibliotek
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Utlånet per student økte fra 8,7 i 2007 til 9,5 i 2008, og andel studenter som er aktive lånere fra 67,6% i
2007 til 68,3% i 2008.

Antall søk i BIBSYS og andre baser
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5. BIBSYS, FORSKDOK, MM
5.1 BIBLIOTEKSYSTEMET (BIBSYS)
BIBSYS er et felles biblioteksystem for U/H-sektoren, eiet av Kunnskapsdepartementet, og med driften
lagt til NTNU. En utredning levert desember 08 peker på behov for fornyelse av BIBSYS ved kjøp av et
kommersielt system.
UBA sin andel av BIBSYS driftsutgifter inkludert Brage, ForskDok og Mime/Tyr var i 2008 1,3 mill.
UBA har vært representert i følgende BIBSYS-prosjekter:
Søkeportal (Mime/Tyr) – Jørn Hjørungnes
Åpent institusjonsarkiv (Brage) – Arthur N. Olsen
BIBSYS i LMS-er (Fronter m.fl.) – Jørn Hjørungnes, Ellen Sejersted.

5.2 TILGJENGELIGGJØRE FORSKNING – ÅPNE INSTITUSJONELLE ARKIV
5.2.1 AURA
Universitetets åpne arkiv for forskningspublikasjoner bygger på deltakelse i Brage-samarbeidet
(BIBSYS) med DSpace som programvareplattform. I løp av 2008 er systemet videreutviklet slik at det
bruker Nasjonalbibliotekets URN tjeneste, det innebærer blant annet at dokumenter registrert i AURA
vises i NORA .
AURA inneholder 436 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. Det er mange
utfordringer knyttet til dette både når det gjelder klarering av rettigheter og ikke minst det at den enkelte
forsker må registrere sin produksjon flere steder. Derfor er det viktig med en samkjøring mellom
forskningsdokumentasjonssystemet og arkivet slik at registrering og deponering kan gjøres samtidig.
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5.2.2 NORA
NORA er et nasjonalt prosjekt med hovedmålet å fremme en mer 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 har vært
deltaker fra starten av med Arthur N. Olsen 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 .
Høsten 2008 leverte et utvalg nedsatt av KD sin innstilling vedrørende etablering av et felles system for
forskningsdokumentasjon – kalt norsk vitenskapsindeks. Dersom intensjonen i innstillingen gjennomføres
vil alle U-/H-institusjoner bli samlet i ett dokumentasjonssystem i løpet av et par år.
År
2003
2004
2005
2006
2007
2008*

Rapportert
publikasjoner
832
995
1269
1215
1177
1613

Herav
vitenskapelige

249
243

Poeng

180,2
211,7
277,2
234,3

*Tall for vitenskapelig publisering rapporteres 28. feb.

5.4 SKRIFTSERIEN
Det er publisert 4 hefter i serien i 2008. Heftene publiseres trykt og elektronisk
Redaksjonsutvalg: Per Kristian Egeberg, Helge Møll, Else-Margrethe Bredland. Praktisk ansvar for
publisering: Tord Augland.

5.5 NETTSIDENE
UBAs inngangside er den 5. mest besøkte i UiA-portalen, med 113 000 unike treff i 2008. Dette er en
oppgang på 6% fra 2007. De mest besøkte sidene på UiAs portal er:
1. UiA – forside
2. Student og studier
3. Fronter-pålogging
4. Student og studier/studietilbud
5. Bibliotekets forside
Hele bibliotekportalen, inkludert undersider, hadde til sammen 237 000 treff i 2008. Dette er en liten
nedgang i trafikken (1%) fra 2007. Det er lagt ned mye arbeid for å kunne tilby minst like gode nettsider
på engelsk, og trafikken på disse steg med over 30 % i 2008. Utfordringen fremover ligger bl.a. i å
oppfylle den lovpålagte nynorskandelen på nettsidene, og videre arbeid med ny teknologi, intuitivt design
og brukervennlighet.

5.6 FRONTER
Fronter brukes både som informasjonskanal internt i biblioteket og for oppfølging av fakultet/studenter i
undervisningssammenheng. En målsetting er å få lenket bibliotekets fagsider opp i alle kursrom. Arbeidet
pågår.
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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 er høy – i klasserom, gjennom en-til-en-undervisning og i det
daglige arbeidet i skranken. Undervisningsaktiviteten steg med 17 prosent i 2008, og 22 prosent flere
studenter deltok enn i 2007.
Undervisningen i informasjonskompetanse er integrert i hele studieløpet for sykepleiere.
Det arbeides med utviklingen av mer strukturerte opplegg for andre studentgrupper.
Et relativt høyt antall studenter har deltatt i undervisning/opplæring gitt av biblioteket. Det er behov for
en videre strukturering. Når Ephorus (programvare for avdekking av plagiering) tas i bruk er det spesielt
viktig at studentene har fått nødvendig opplæring og informasjon om etiske aspekter ved bruk av
informasjon.
Undervisningsaktiviteter i 2008:
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
NO-120
Samlet

Deltakere
200
813
880
255
30
30
300
195
235
70
45
80
3028

Timer
35
69
73
61
5
5
10
23
20
20
25
30
331 timer

I 2007 ble det gitt 282 undervisningstimer for til sammen 2478 studenter/ansatte.
UBA leverer 15 undervisningstimer i informasjonsinnhenting og kildekritikk til NO-120: Skriveteknikk
og informasjonssøk. Biblioteket har også vært involvert i skolebibliotekkunnskap.
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7. UTSTILLINGER
I november åpnet en permanent utstilling
om Niels Henrik Abel. Tanken er at en slik
utstilling skal være til inspirasjon og glede
for kunnskapshungrige studenter og ansatte
(se bilde), og i tillegg fremme interessen
for matematikk og realfag.
Utstillingsaktiviteten på Kampus
Gimlemoen har vært høy:
JANUAR:
1. Doris Lessing /nobelpris (forts. fra des. 2007)
2. Toving /utstill. av stud.arb. i glassmontre (forts.
fra des 2007)
3. Menn dør før kvinner /UiA-kåseri på NRK
24.01.08
4. Arkitektur
FEBRUAR:
5. Falling boys /UiA-kåseri på NRK 31.01.08
6. Beatkunst fra West coast USA /Lansering av ny Beatkunst-bok av Frida Forsgren
7. Arendalsvokalene /UiA-kåseri på NRK 07.02.08
8. Alle har sine historier /UiA-kåseri på NRK 14.02.08
9. Sørlandets litteraturpris 2008, 5 nominerte forfattere
10.Dikt og datt /UiA-kåseri på NRK 21.02.08
11.Religionsosiologi/Repstad /UiA-kåseri på NRK 27.02.08
MARS:
12.Fedme/ungdom v. Tommy Haugen /UiA-Kåseri på NRK 06.03.08
13.Mennesker og mikrober / UiA-kåseri på NRK 13.03.08 + boklansering av boka til Ohman Nielsen
APRIL:
14.Familievold / Emil fra Lønneberg /UiA-kåseri på NRK 17.04.08 av Ingrid Kristine Hasund
MAI:
15.Reiseminner (reisebøker) / UiA-kåseri på NRK 15.05.08 v. Unni Langås
JUNI:
16.Henrik Wergeland 200 år
AUGUST:
17.Paal-Helge Haugen fikk Aschehougprisen 2008
SEPTEMBER
20. Stand på Forskningstorget i Kristiansand (se illustrasjon)
OKTOBER:
18.Internasjonal dag på UiA / En smak på verden / kokebøker
19.FN-dagen
20.Boklansering: Til skræk og exempel : trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700 /
Sødal
21.Teddybjørn-dagen / Ted Roosevelt
NOVEMBER:
22.Astrid Lindgren-DVD'er netopp innkjøpt til biblioteket
23.USA-valg / Obama
24.Likestilling
25.Selma Lagerlöf 150 år
26.Språkøkologi /konferanse på UiA

Fra Forskningsdagene 2008

11

DESEMBER:
27.Boklansering: Rettshistorier
28.Nobel-prisene 2008
29.Wergeland (Multimedie fra Wergelandåret)
30.Julebøker + cd
31.Anne-Cath. Vestly

Også i Sykehusveien er det skiftende utstillinger av bøker, tidsskrifter og brosjyrer i forbindelse med
ulike merkedager og tema, for eksempel Ukas tema: Seksualitet, Verdens helsedag for psykisk helse (10.
oktober) og Verdens diabetesdag (14. november). På Verdens bok- og opphavsrettsdag (23. april) ble det
arrangert ”kultursti” i biblioteket for studenter og ansatte.

8. SAMARBEID / AVTALER
Universitetsbiblioteket i Agder er som alle andre bibliotek ved norske universitet og høgskoler en del av
et tett nettverk basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Gjennom 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.
Besøk
April 2008: besøk av faglig ansatte fra Tartu School of Health Care, Estland
Mai 2008: en ukes besøk av bibliotekdirektør Maria Sidor, Nowy Sacz School of business / National
Louis University, Polen
Samarbeidsavtaler
Agderforskning – avtale under revisjon
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
Mzumbe University, Tanzania – delvis faset ut. Opphører fra 2009.
Sørlandet kompetansesenter
Teknova
Det har vært drøftinger med Gimlekollen mediesenter om kjøp av tjenester. Saken er foreløpig lagt på is.

8. PERSONALET
Sykefravær 2008: 5,8%.
Kristiansand
Birgit Augland
Tord Augland
Lone Bak
Vigdis Bjorly
Else-Margrethe Bredland
Svein Gunnar Henriksen
Jørn Hjørungnes
Siv Holt
Karin-Grete Imenes
Ragnhild M. Jensen
Anne-Åse Kallhovd
Birgitte Kleivset

1. sekretær
universitetsbibliotekar
bibliotekar
bibliotekar
bibliotekdirektør
assistent (sluttet august 08)
bibliotekar (sluttet august 08)
spesialbibliotekar
spesialbibliotekar (80%)
spesialbibliotekar (pensjonist september 08)
hovedbibliotekar – leder samlinger
universitetsbibliotekar (permisjon 50% stilling høsten 08, 100%
permisjon fra november 08)
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Henry Langseth
universitetsbibliotekar – leder fag og formidling
Kirsti Elise Larsen
1. sekretær
Lisbet Mehl
konsulent (engasjement ca.80% )
Hanne Graver Møvig
hovedbibliotekar – leder publikumstjenester
Arthur N. Olsen
universitetsbibliotekar – it-koordinator
Anne Margrethe Skaaland
1. konsulent (60%)
Ellen Sejersted
spesialbibliotekar (90%)
Are Skisland
konsulent (20%)
Kari Skibenes
bibliotekar (sluttet februar 08)
Greta Stahl
bibliotekfullmektig (50%)
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
Det er holdt 12 ledermøter i løpet av året. Virksomhetsområdene møtes etter behov. Det holdes
informasjonsmøter på Gimlemoen ca. 1-2 ganger per måned, på øvrige steder etter behov.
Personalet har deltatt på en rekke bibliotekfaglige kurs og seminarer. Det arrangeres korte interne kurs
(bruk av databaser etc) 1-2 ganger per måned.
E-bib-Agder: Gjennom et fellesprosjekt for alle bibliotek i Aust- og Vest-Agder er det gjennomført et
kompetansehevingsprogram når det gjelder bruk digitale kilder og kanaler og e-borgerskap. De fleste
ansatte har deltatt på 1-2 heldagskurs.
Universitetspedagogikk: Arthur N. Olsen 07/08. Henry Langseth og Liv Holt 08/09.
Master erfaringsbasert ledelse (UiA) Hanne Graver Møvig
Workshop BIBSYS-Mime/Tyr, Trondheim 11.12.08: Siv Holt
Studietur Kongsberg 17.-18. november 08: Lone Bak, Åse-Lill Næset, Åse Vikse, Ellen Øygarden
Kulturarven til alle. ABM-konferanse, Oslo, 17. nov.08: Anne-Åse Kallhovd
Elsevier Nordic Librarians Meeting Helsinki November 08: Arthur N. Olsen
KlinIKT, Hamar, 6.-7. 11: Ragnhild E. Storlie
SMH-seminar (medisinske bibliotek), Trondheim 28.-29. oktober 08: Åse-Lill Næset, Ellen Sejersted
Stortingsbiblioteket – dagsseminar oktober 08: Hilde Daland, Siv Holt
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Seminar for ledere av u/h-bibliotek. Hurtigruta 22.-24. september 08: Else-Margrethe Bredland
(foredragsholder)
Strategiarbeidet. Studietur til København/Malmø høgskolan, august 08: Arthur N. Olsen, Else-Margrethe
Bredland
Workshop Lesbos: Informasjonskompetanse – sykepleie, 1 uke juni 08: Åse-Lill Næset, Ragnhild E.
Storlie, Ellen Sejersted
University of Mzumbe, Tanzania, 2 uker juni 08: Arthur N. Olsen
Nordic Music Academy Libraries Conference, Reykjavik 16.-18. juni 08: Anne-Åse Kallhovd
Fagreferentkonferansen Oslo 2.-4 juni 2008: Hilde Daland, Audun Hofseth, Tord Augland
NKUL 2008, Trondheim: Birgitte Kleivset
UHR. Publiseringsutvalget: Kvalitetssikring av data for vitenskapelig publisering. Oslo 22. mai 08:
Else-Margrethe Bredland (konferansier)
ABM konsortiedag Oslo april, Arthur N. Olsen (foredragsholder)
UHR. Publiseringsutvalget: Studietur Flandern 29.-31. mars. Else-Margrethe Bredland
Det 71. norske bibliotekmøte 5.-7. mars 08, Bergen: Hanne Graver Møvig, Arthur N. Olsen, Ragnhild S.
Storlie, Gerd Lillan Andersen, Henry Langseth, Jørn Hjørungnes (foredragsholder).
Helsebiblioteket, Oslo, 25.-26. 2.08: Ragnhild E. Storlie
Kunnskapsorganisasjonsdagene (HiO/JBI): Sømløst eller sammentråklet – kunnskapsorganisasjon for et
funksjonelt digitalt bibliotek. Karin Grethe Imenes. 5.-6. 2.08
Den nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen i Stavanger 3.-6. februar 2008: Ragnhild M. Jensen
The future of acadmic libraries – the road ahead, Oslo 5.-6.2.08: Arthur N. Olsen, Else-Margrethe
Bredland
Personalseminarer
HMS/organisering: halvdagsseminarer i januar og september.
Arbeidsmøte Lesbos: Ragnhild E. Storlie, Ellen Sejersted og Åse-Lill Næset (undervisningsopplegg
sykepleie)
11.-12. juni: studietur Oslo/Drammen: Papirbredden, BI og Nasjonalbiblioteket..
6. desember: Personaldag Lillesand: Service i skranken, humor som redskap i arbeidshverdagen,
rutinebank.

Samarbeid med andre U-/H-bibliotek
Det er etablert samarbeid mellom ledere av fakultetsbibliotek på universitetene. Henry Langseth har
deltatt på møte for hum/sam-bibliotek i Trondheim, og Tord Augland på møte for realfagsbibliotek i
Stavanger.

REPRESENTASJON I RÅD, UTVALG OG PROSJEKTER
BIBSYS
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Prosjekt Brage: Arthur N. Olsen
Prosjekt Mime/tyr: Jørn Hjørungnes
Prosjekt BIBSYS/LMS: Jørn Hjørungnes, Ellen Sejersted
Nora-prosjektet
Arthur N. Olsen
Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHRB)
Else-Margrethe Bredland

Universitets- og høgskolerådet. Publiseringsutvalget
Else-Margrethe Bredland
ABMU
Prosjekt: Indikatorer for bibliotek i u/h-sektoren: Else-Margrethe Bredland.
Prosjekt: Kompetanseutvikling i universitets- og høgskolebibliotek – fokusgruppesamtaler
Prosjekt Libqual
Oversette og prøve ut brukertilfredshetsundersøkelsen Libqual i et utvalg norske universitets- og
høgskolebibliotek. Deltaker i prosjektgruppen: Else-Margrethe Bredland
Prosjekt E-bib-agder
Serviceprofilgruppe: Åse-Lill Næset
Markedsføringsgruppe: Hanne Graver Møvig
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:Tord Augland (FF), Liv Marie Berg (KFO), Lone Bak (NTL)
Tilsettingsrådet for teknisk administrative stillinger: Tord Augland (FF)
Likestillingsutvalget: Birgitte Kleivset
Forskningsutvalget – observatør: Else-Margrethe Bredland
Redaksjonsutvalget Skriftserien: Else-Margrethe Bredland, Tord Augland
Kampus Grimstad: Brukerutvalg læringssenter: Åse-Lill Næset, Audun Hofseth

Ephorus arbeidsgruppe UiA: Henry Langseth

Else-Margrethe Bredland
bibliotekdirektør
17.02.09
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“To strive, to seek, to find,
and not to yield”

fra Alfred, Lord Tennyson dikt “Ulysses”

