Universitetsbiblioteket i Agder
Årsmelding 2007

1. Innledning
Kreves det noe spesielt av et universitetsbibliotek? Spørsmålet blir stilt av mange. Ett svar kan være at
biblioteket hele tiden har bygget innhold og kompetanse for å støtte forskning og forskningsbasert
undervisning. Men samtidig må det understrekes at ressurssituasjonen for de 4 eldste
universitetsbibliotekene er ganske annerledes enn for de nye, og at disse derfor har helt andre
forutsetninger for nyutvikling. Målsettingen for UiA sitt bibliotek er å være på høyde med andre bibliotek
i universitets- og høgskolesektoren. Kvalitativt gode forsknings- og studiemiljøer krever velutviklete
bibliotek som stiller informasjon og kunnskap til rådighet på en slik måte at studenter og ansatte har nytte
av dem. Dette krever gode samlinger, arbeidsmuligheter i biblioteket, og ikke minst et velkvalifisert
personale som kan bidra både bibliotekteknisk og faglig.
God integrasjon av universitetsbiblioteket i universitetets faglige virksomhet krever en tydeliggjøring av
bibliotekets rolle i lærings- og forskningssammenheng. Bibliotekene i undervisningsinstitusjoner
oppfattes gjerne som noe selvfølgelig – de får godt skussmål og oppgavene skjøttes vel. Nettopp derfor er
det viktig at bibliotekets rolle utredes, og at det utarbeides en strategi for Universitetsbiblioteket. Dette
arbeidet er påbegynt, og skal være klart i løpet av våren 2008.
Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg har utarbeidet kriterier som de anbefaler NOKUT å bruke
for vurdering av bibliotekfaglig kvalitet ved institusjonene. Disse er knyttet til faglig forankring av
biblioteket, faglig relevans på informasjonsressursene, tilgjengelighet, informasjonskompetanse,
biblioteket som læringsarena, service og kompetanse.
For å kunne utføre troverdige målinger er det behov for entydige indikatorer. ABMU (departementalt
organ for arkiv, bibliotek og museumsutvikling) har satt i gang et prosjekt som skal utvikle et sett med
indikatorer for måling av kvalitet på bibliotektjenester i universitets- og høgskolesektoren.
Bibliotekene står midt oppe i en rivende utvikling når det gjelder digitalisering. Flere store prosjekter er i
gang nasjonalt og internasjonalt. I løpet av de siste 10 årene har elektronisk publisering av tidsskrifter
blitt vanlig, de fleste vitenskapelige tidsskrifter av betydning er nå tilgjengelige i elektronisk form.
Digitalisering av bøker står for tur. Google samarbeider med store forskningsbiblioteker (Harvard,
Oxford, Ghent mfl.) om å skanne deres samlinger. Google samarbeider også med forlag som vil
markedsføre bøker via tjenesten. Antall bøker i Google Books er ikke offentlig kjent, men overstiger
antagelig 1 million. Prosjektet har vært kontroversielt. Mange forlag og opphavsmenn bestrider Googles
rett til å skanne bøker uten forhåndssamtykke selv om bare mindre deler av dokumentet blir tilgjengelig
på nettet. I Europa reises også kritikk av kulturpolitiske grunner. Men Googles prosjekt har stimulert til
tilsvarende prosjekter i regi av EU og de enkelte land. I Norge er Nasjonalbiblioteket i gang med et stort
digitaliseringsprosjekt som har som mål å digitalisere den norske kulturarven i løpet av 15 år. De første
dokumentene er tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.
Foreløpig er det er vanskelig å si hvilken betydning de store digitaliseringsprosjektene vil få for forskning
og undervisning ved UiA. Google Books vil være er et godt søkeverktøy fordi tjenesten gir mulighet for
søking i alle ord i dokumentet. Men svært få bøker kan leses i sin helhet, så behovet for innkjøp av
litteratur eller lån fra andre bibliotek vil fortsatt være tilstede. Andre kommersielle e-bok tjenester gir
tilgang til hele innholdet i bøkene. Ved UiA er tjenestene fra Ebrary og Safari kjøpt inn. Disse gir tilgang
til rundt 25.000 bøker i elektronisk form. For enkelte emner (for eksempel IKT) og dokumenttyper
(ordbøker og leksika) er e-bøker et godt alternativ. Men for bøker som skal leses i sin helhet så
foretrekker nok dagens studenter og forskere fortsatt trykte bøker.

2. Universitetets strategi – og Universitetsbiblioteket
Overordnet: UiA skal være en internasjonalt anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon som bidrar til
utvikling av kritisk fag- og samfunnsforståelse hos studenter og i samfunnet generelt. Tilgang til
litteratur/informasjon og bibliotekfaglig kompetanse er nødvendig både i forhold til undervisning og
forskning.
Faglig pedagogisk kvalitet: UiA skal tilby utdanning av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Utdanningene
skal sette studentene i stand til å tilegne seg kunnskaper, innsikt og erfaring til å møte dagens og
framtidens samfunns- og arbeidsliv. Utdanningene skal være basert på det fremste innen forskning, faglig
og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
Dette krever et vel utviklet universitetsbibliotek med gode samlinger (trykt/elektronisk) og et kompetent
personale som gir veiledning og undervisning integrert i studieløpene.
Kvalitet i læringsmiljøet: Biblioteket bidrar både med innhold (samlinger), undervisning/opplæring
(informasjonskompetanse), veiledning (søking, referansehåndtering osv) og ikke minst med
arbeidsplasser og utstyr. Å tilby studentene gode arbeidsvilkår i biblioteket bidrar til å gi studentene et
fysisk læringsmiljø satt inn i en ramme som er riktig i en akademisk institusjon.
Anerkjent FoU-virksomhet: En av bibliotekets viktigste oppgaver er å stille forskningsbasert
informasjon/kunnskap på internasjonalt nivå til rådighet, og også å bidra til å synliggjøre universitetets
forskningsproduksjon.
Strategi for Universitetsbiblioteket: Arbeidet med revisjon av Universitetsbibliotekets strategi ble
påbegynt i 2007. Revisjonen må forankres i faglig linje. Forskningsutvalget vil oppnevne et utvalg i
januar 08.

3. Virksomheten
Sted
Antall ansatte
Gimlemoen
18
Musikkbiblioteket
1 + 25% Kulturskolen
Grooseveien
3,8
Dømmesmoen
0
Sykehusveien
2,3
I tillegg ca. 1,8 stilling med studentvakter

Åpningstider
64 t/uke
41
51,5
34
45

Areal
2770
190
380
134
200

Arbeidsplasser
190
17
45
30
47

3. 1 Organisering
Org-07 innebar følgende endringer for Universitetsbiblioteket: bibliotekdirektøren rapporterer til
assisterende universitetsdirektør. IKT-ressurssenter og trykkeriet er overført IT-avdelingen.
Bibliotekets organisasjon ble endret i 04. Det ble forutsatt en evaluering i forbindelse med Org-07. En
ekstern konsulent ble brukt til evalueringsarbeidet, og et internt utvalg har i samarbeid med ham vurdert
organisasjonen og foreslått justeringer av denne. Arbeidet avsluttes i januar 08.

3.2 Fagansvarlige
For å sikre best mulig integrasjon i forhold til undervisning og forskning er ansvar for
fakultet/fagområder fordelt slik:
Humaniora og pedagogikk: Birgitte Kleivset, Jørn Hjørungnes
Teknologi og realfag: Audun Hofseth, Tord Augland
Kunstfag: Anne-Åse Kallhovd, Lone Bak
Økonomi- og samfunnsfag: Henry Langseth, Ragnhild M. Jensen, Arthur N. Olsen
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Helse- og idrett: Åse-Lill Næset, Ellen Sejersted
Undervisning, veiledning og samlingsutvikling er viktige aspekter i arbeidet. Fagansvarlige legger til rette
fagsider på bibliotekets nettsider.

3.3 Studiestedene
3.3.1 Gimlemoen
Besøket er redusert noe, mens utlånet øker jevnt. Arbeidsplassene er stort sett i bruk, ofte kø for å få de
beste studieplassene og pc-arbeidsplassene. Åpningstiden ble høsten 07 utvidet med en halv time mandag
– fredag, dvs. at biblioteket nå åpner kl. 8. Det er behov for en gjennomgang og justering av lokalene,
men dette er foreløpig lagt på is i påvente av nødvendig endringsarbeid i forbindelse med integrasjon av
musikkbiblioteket (Kongensgate).
Biblioteket har ikke egne midler til inventar og utstyr, det kan derfor være langt fra planlegging til
gjennomføring av endringer og forbedringer av arbeidsmiljø/studieplasser for studentene i biblioteket.
Også i 2007 er det lagt ned betydelige ressurser i gjennomgang av samlingene og kassering, magasinering
og rydding i magasin. Det står ennå noe uregistrert materiale i magasin.

3.3.2 Grooseveien
Besøkstallene viser en positiv utvikling, og leseplasser og grupperom brukes mye. De 8 pcarbeidsplassene er oppgradert, noe som gjør biblioteket mer attraktivt som arbeidsplass. Forberedende
arbeid med tanke på flytting til Kampus Grimstad er startet opp: kassering, magasinering,
omklassifisering fra UDK til Dewey er i god gang.

3.3.3 Dømmesmoen
Biblioteket ivaretar først og fremst studenter innen lærerutdanning og førskolelærerutdanning, og ansatte
med kontorplass på Dømmesmoen. Utvikling av samlingene holdes på et minimumsnivå.
På Dømmesmoen står en eldre, uregistrert samling med hagebrukslitteratur. Denne bør på sikt registreres i
BIBSYS.

3.3.4 Sykehusveien
Biblioteket skal slås sammen med biblioteket i Grooseveien i ny Kampus Grimstad (jfr. Pkt. 3.2.6).
Biblioteket deltar aktivt i undervisning og veiledning, og både besøks- og utlånstall forteller om stor
aktivitet.

3.3.5 Musikkbiblioteket (Kongensgate)
Musikkbiblioteket er et samarbeid mellom UiA og Kristiansand kulturskole. Når virksomheten i
Kongensgate flytter til Gimlemoen skal biblioteket integreres i biblioteket på Gimlemoen. Plassbehovet er
beregnet til 250-300kvm. Musikkbiblioteket har mye verdifullt materiale – dette gjelder spesielt note- og
lydsamlingene. Lydsamlingene er ikke til utlån, utlånstallene er likevel høye sett i forhold til resten av
biblioteket.
Konverteringsprosjekt: Musikkbiblioteket benyttet tidligere biblioteksystemet Mikromarc. Informasjonen
om lydspor på cd-plater og Lp-er konverteres til BIBSYS.

3.3.6 Kampus Grimstad
Bibliotekene Sykehusveien, Grooseveien og Dømmesmoen slås sammen fra 2010. Lederne av
bibliotekavdelingene i Grooseveien og Sykehusveien (Audun Hofseth og Åse-Lill Næset) sitter i
brukerutvalget for nytt læringssenter/bibliotek. De har nedlagt betydelig arbeid i prosjektet og har fått
gjennomslag for de fleste av sine ideer om utformingen av læringssenteret. Romstrukturen er på plass, og
planlegging av interiøret i gang.
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4. Resultater
4.1 Økonomi
2004
2005
2006
2007
Budsjettramme
16.991.333
17.624.477
18.989.830
20 307 272
Ordinære driftsm: Medier
5.844.256
5.906.313
6.027.616
6.473.876
Faktisk forbruk medier
6.240.000
6.688.374
6.936.000*
6.914.181
Lønnskostnader
9 759 789,93
10 218 514
10 715 753
11 660 677
Antall faste stillinger**
23.1
24,5
24, 5
24,8
*Omfatter: bevilgning medier, andel av kriteriefordelte midler samt prosjektmidler (Kompetansefondet)
**I tillegg brukes ca. 1,8 stillinger som studentvakt

Fordeling av utgifter
14,00
12,00
10,00
Annet

8,00

Medier
6,00

Arbeidskraft

4,00
2,00
0,00
År2004

År2005

År2006

År2007

Annet= Fellesutgifter biblioteksystem, prosjekter, ordinære driftsutgifter mm

4.2 Samlinger
Universitetet har stor faglig bredde. Universitetsbibliotekets oppgave er å stille til rådighet
litteratur/informasjonsressurser for studenter og ansatte på alle nivåer. Det vil si at det må prioriteres blant
annet mellom innkjøp av flere eksemplarer av basislitteratur til kurs med mange studenter og innkjøp av
litteratur på smalere felt til forskere. Studentene skal selv kjøpe pensumlitteratur.
Prisstigningen på både trykte og elektroniske medier er høy. I 2007 var prisøking for tidsskrifter ca. 7%.
Kurssvingninger virker også inn på bibliotekets kjøpekraft, noe som har slått positivt ut det siste året.
Universitetsbiblioteket arbeider målbevisst med oppbyggingen av tilgang til elektronisk informasjon. Ved
årsskiftet er rundt 20.000 tidsskrifter tilgjengelig elektronisk, og antall trykte tidsskrifter er redusert med
rundt 100 titler. Videre gjennomgang vil bli gjennomført i 2008. Dette er i tråd med utviklingen nasjonalt:
antall løpende periodikatitler ble redusert med 44% i perioden 1997-2006, mens antall elektroniske titler
som fagbibliotekene har tilgang til har økt kraftig.
Elektroniske tidsskrifter kjøpes enten som enkelttidsskrifter, i pakker direkte fra forlagene eller via
fulltekstdatabaser. Fulltekstdatabaser og pakkekjøp er gunstig prismessig, men gir ikke mulighet til å
påvirke utvalget av titler. I fulltekstdatabasene er det også gjerne embargo knyttet til tidsskriftene, dvs. at
de siste årgangene ikke er tilgjengelige. Ca. 6000 av de 20.000 tidsskriftene er direkte abonnement fra
utgiver.
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Det er foreløpig svak dekning når det gjelder norsk elektronisk materiale. Dette settes det fokus på
nasjonalt, blant annet gjennom prosjektet Norsk digitalt bibliotek.
Vekst i antall bind er ikke noe mål i seg selv. Det kreves aktiv pleie av samlingene, og overflødig
litteratur sendes enten til Nasjonalbibliotekets depot, gis bort eller kasseres. I 2007 har gjennomgang av
uregistrerte samlinger på Gimlemoen ført til at 2500 titler er kastet.

Mediebestand:
Mediebestand
- trykte tidsskrifter
- elektroniske tidsskrifter
- musikalier
Tilvekst
Utskilt (depotbibl, kassert)
*Tallet er justert ned etter telling

2004
291.313
1.349
Ca.10.000
14.500

2005
300.275
1.428
14.500
16.517

2006
270.000*
1412
18.520
17.574

2007
272.736
1324
20.150
17.948

10.585
2200

11.527
2565

10. 239
2936

9.820
6000

Innkjøp medier i mill.
3
2,5
2

Bøker
Periodika

1,5

Databaser
Annet

1
0,5
0
År04

År05

År06

År07

4.3 Spesialsamlinger
European Documentation Centre (EDC)
Høgskolen er ett av fire EU-dokumentasjons-sentra i Norge. Dette forplikter, men gir også tilgang til EUdokumenter 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 5145 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 2007.
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4.3 Besøk og utlån
Besøk og utlån holder seg på et stabilt nivå. Antall brukerbestillinger, nedlastninger og søk i databaser
forteller om stor aktivitet på bibliotekets nettsider. Et godt tilbud når det gjelder pc-arbeidsplasser,
leseplasser, gruppearbeidsplasser kombinert med kvalifisert veiledningstjeneste er en forutsetning for at
bibliotekene skal fylle rollen. Erfaringen fra Grooseveien er at da pc-arbeidsplassene endelig ble
oppgradert, så økte også besøket i biblioteket betraktelig.

Registrerte besøk
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200 000
150 000
100 000
50 000
0
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Registrerte utlån og nedlastede artikler i fulltekst (1=1000)
250
200
150
Nedlastninger
Utlån

100
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År 2007

NB: Materiale som brukes i biblioteket telles ikke.

Utlån per avdeling (1=1000)
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Utlån per student/ansatt
Hele UiA
Gimlemoen
Sykehusvn
Groosevn
Musikkons
Dømo
0
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Gjennomsnitt for alle bibliotek i u/h-sektoren de siste 10 år varierer mellom 10,5 og 11,9.

Utlån til / innlån fra andre bibliotek
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Det nasjonale og internasjonale biblioteknettverket er av stor betydning. Med det i ryggen kan de fleste
forespørsler dekkes. Universitetsbiblioteket i Agder låner nå ut flere bøker til andre bibliotek enn vi låner
inn. Det vil si at vi har gode samlinger, og effektuerer lånebestillinger raskt. Gode transportordninger
er av betydning for samarbeidet bibliotekene imellom. I Agder er det nå etablert en felles
transportordning subsidiert av fylkeskommunene i Agder-fylkene.
Hvem låner?

Studenter
Ansatte
Eksterne studenter
Allmennheten
Andre bibliotek

.
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Registrerte søk i databaser og bibliotekkatalogen
(BIBSYS)
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250000
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50000
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Bibliotekbase
Andre baser

År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007
Søk i bibliotekkatalogen: tall for 2006 er basert på anslag, feil i statistikkgrunnlaget.

4.4 Markedsføring
Bedre synliggjøring og formidling av bibliotekets mange tjenester er satt på dagsorden. Det er etablert en
markedsføringsgruppe som skal utarbeide en plan som skal foreligge våren 08.

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. Prosjekt modernisering av BIBSYS er på trappene. Et forprosjekt ble avsluttet sommeren
2007, og hovedprosjektet vil bli etablert fra 2008.
UiA sin andel av BIBSYS driftsutgifter inkludert ForskDok var i 2007 i størrelsesorden 1,1 mill.
Universitetsbiblioteket i Agder deltar i flere av BIBSYS sine delprosjekter:
Søkeportal (Mime/Tyr) – Jørn Hjørungnes.
Åpent institusjonsarkiv (Brage) – Arthur N. Olsen
BIBSYS i LMS-er (Fronter m.fl.) – Jørn Hjørungnes, Ellen Sejersted.
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.

5.2 Forskningsdokumentasjon
UiA bruker ForskDok (BIBSYS) for rapportering av forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Universitetsbiblioteket har ansvar for den registreringstekniske delen. Den enkelte ansatte registrerer selv
sine forskningspublikasjoner, og dekanene kvalitetssikrer rapporteringen fra sine fakultet. Det er i tillegg
behov for detaljert gjennomgang av rapporterte data for å skille ut publikasjoner som ikke tilfredsstiller
departementets krav. Disse behandles i Utvalg for kvalitetssikring av rapportering av monografier og
antologier (viserektor for forskning, Anne Ryen, Roy Eriksen og Bibliotekdirektøren).
Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt Høgskolen i Oslo bruker systemet FRIDA.
Høgskolen vurderte i 2006 overgang til Frida, men besluttet å sitte på gjerdet foreløpig. Høsten 2007
opprettet departementet en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for etablering av ett system for
forskningsdokumentasjon, innstilling fra denne gruppen skal foreligge i juni 08.
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År
2003
2004
2005
2006
2007

Rapportert årsproduksjon
832
995
1269
1215 (herav 249 vitensk.)
1177 (herav 243 vitensk.)*

Totalt
5186
6459
7772
9112
10361

*foreløpig tall

5.3 Skriftserien
Det er publisert 14 hefter i serien i 2007.
Universitetsbiblioteket er sekretariat for Skriftserien. Forskningsutvalget oppnevner redaksjonsutvalg for
serien. Redaksjonsutvalget har i 2007 bestått av: Ellen K. Nyhus (leder), Helge Omdal, Else-Margrethe
Bredland. Publikasjoner i Skriftserien er ikke tellende som forskningsartikler i og med at det er en
institusjonsintern serie.

5.4 Bibliotekets nettsted
Universitetsbiblioteket sine nettsider er inngangsporten til både innhold og tjenester. Det er lagt mye
arbeid i utviklingen av sidene. Enkelte funksjoner som er ønsket krever utviklingsarbeid, for eksempel
utvikling av en interaktiv database for tilgang til våre databaser/elektroniske ressurser. Dette er bestilt fra
ekstern leverandør.

5.5 Digital referansetjeneste
Utviklingen av en digital referansetjeneste startet opp i 2005 i samarbeid med andre høgskoler i
østlandsregionen. Hensikten med tjenesten er å kunne bistå med søking, og gi veiledning via e-post og
interaktivt via chat. Prosjektet ble evaluert høsten 2007, og det ble besluttet å legge det ned.

6. Opplæring/undervisning
Biblioteket skal understøtte læring og bidra til at studenter (og ansatte) kan søke, vurdere og bruke
relevant informasjon i egen læring og forskning. Undervisnings- og veiledningsaktiviteten er stor – i
klasserom, gjennom en-til-en-undervisning og i det daglige arbeidet i skranken.
Målsettingen er å få satt opplæringen i system – integrert i studieprogrammene. Det er et langt lerret å
bleke, og det er også begrenset hva biblioteket kan rekke over med sin bemanning. Men alle nye studenter
får tilbud om innføringskurs i bruk av bibliotektjenester gjennom kurs i studieteknikk og basiskurs i IKT,
samt omvisning i oppstartuken, og de fleste får også tilbud i studieløpet gjerne knyttet til
oppgaveskriving.
Fra 2007 er det utarbeidet en plan for bibliotekundervisning for bachelorprogram i sykepleie, integrert
gjennom hele studieløpet. Planen ble utarbeidet i forbindelse med kvalitetssikring av sykepleiestudiet
(akkreditering). For flere andre fag er det systematisk oppfølging, om ikke så tett integrert som for
sykepleie.
Biblioteket bidrar også med innlegg/kurs på FoU-seminarer på fakultetene, søkekurs og kurs i
referansehåndtering for ansatte, og også for eksterne grupper (fysioterapeuter, lærere osv)
Det er utarbeidet IKT-baserte undervisningsopplegg og undervisningsmateriale av Universitetsbiblioteket
i Trondheim og Høgskolene i Telemark og Stord/Haugesund, samt U/H-bibliotekene i Bergen. Dette er
verktøy som Universitetet i Agder kan dra nytte av.
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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
600
300
428
180
30
60
300
150
350
60
75
80
2478

Timer
65
35
23
34
5
10
10
50
20
15
25
30
282 timer

I 2006 ble det gitt 415 undervisningstimer for 2655 studenter/ansatte.
Reduksjonen skyldes i hovedsak strukturering/endring i opplegg for profesjonsstudiene.
Veiledning/kursing av ansatte foregår i stor grad direkte.
Kurset Skriveteknikk og informasjonssøk (NO-120) ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ble
videreført i 2007. Biblioteket leverer 15 undervisningstimer i informasjonsinnhenting og kildekritikk
hvert semester. Biblioteket er også involvert i flere emner innen skolebibliotekkunnskap, og bidrar både
med å utarbeide opplegg og gi undervisning.

7. Samarbeidsavtaler
Agderforskning
Agder naturmuseum og botaniske hager
BI-Agder – avtale utarbeidet høsten 07, trår i kraft fra 2008.
Bibliotekene ved Sørlandet sykehus, Arendal og Kristiansand
Kristiansand kulturskole
Mzumbe University, Tanzania.
Sørlandet kompetansesenter
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8. Personalet (per 31.12.07)
Sykefravær 7,8%.
Kristiansand
Birgit Augland
Tord Augland
Lone Bak
Vigdis Bjorly
Else-Margrethe Bredland
Beate Henriksen
Svein Gunnar Henriksen
Jørn Hjørungnes
Karin-Grete Imenes
Ragnhild M. Jensen
Anne-Åse Kallhovd
Birgitte Kleivset
Henry Langseth
Kirsti Elise Larsen
Lisbet Mehl
Hanne Graver Møvig
Arthur N. Olsen
Anne Margrethe Skaaland
Ellen Sejersted
Are Skisland
Kari Skibenes
Manuela Speisekorn
Greta Stahl
Åse Vikse
Pål Harald Øverland

1. sekretær
universitetsbibliotekar
bibliotekar
bibliotekar
bibliotekdirektør
koordinator/bibliotekar (sluttet august 07)
assistent (ca. 30%)
bibliotekar
bibliotekar (80%)
bibliotekar (60%)
avdelingsleder/bibliotekar
universitetsbibliotekar (permisjon 50% stilling høsten 07)
universitetsbibliotekar
1. sekretær
konsulent (engasjement ca.80% høsten 07)
koordinator/bibliotekar
it-koordinator /hovedbibliotekar
1. konsulent (60%)
bibliotekar (90%)
konsulent (20%)
bibliotekar
bibliotekfullmektig (engasjement 4 mnd)
bibliotekfullmektig (50%)
bibliotekfullmektig
bibliotekar (engasjement)

Grimstad
Audun Hofseth
Grethe Parr
Gerd-Lillian Andersen
Liv Marie Berg
Ingebjørg Taraldsen

avdelingsleder/universitetsbibliotekar (80%)
bibliotekar
bibliotekar
bibliotekfullmektig ( 60%)
bibliotekfullmektig (50%)

Arendal
Åse-Lill Næset
Ellen Øygarden
Ragnhild Storlie

avdelingsleder/hovedbibliotekar
sekretær (50%)
bibliotekar (80%)

Møter, kurs, seminarer mm
Det er holdt 9 bibliotekavdelingsledermøter i løpet av året. På Gimlemoen holdes det personalmøter 1-2
ganger per måned, på de øvrige avdelingene etter behov.
Personalet har deltatt på en rekke bibliotekfaglige kurs og seminarer, og også UiA-kurs både av
administrativ og faglig karakter. Det arrangeres korte interne kurs (bruk av databaser etc) 1-2 ganger per
måned.
Av kompetansehevende innsats av mer omfattende karakter kan nevnes.
Jørn Hjørungnes deltok på høgskolepedagogikk-kurs i 06/07, og Arthur N. Olsen deltar på kurset i 07/08.
Hanne Graver Møvig: Next-programmet og master i erfaringsbasert ledelse ved UiA.
Ragnhild Storlie: Kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer. Høgskolen i Bergen, våren 07.
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Personalseminarer
7. – 14. juni 07: Lesbos. De fleste av bibliotekets ansatte var med på personalseminar på Lesbos i juni 07
(tema: strategi, universitetsovergangen, service, markedsføring). Personalseminaret ble arraangert i
samarbeid med HiA-videre.
6. desember: Personaldag Dømmesmoen (tema: samlingspolitikk)

Representasjon i råd og utvalg
BIBSYS
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
ABM-medier
Else-Margrethe Bredland
Norsk bibliotekforening
Vest-Agder: Styremedlem: Lone Bak, Revisor: Anne-Åse Kallhovd, Valgkomite: Arthur N. Olsen
Utvalg på Universitetet og i Universitetsbiblioteket (per 31.12.07)
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
Styremedlem Centre for European studies: Ragnhild Jensen
Redaksjonsutvalget Skriftserien: Else-Margrethe Bredland, Tord Augland
Kampus Grimstad: Brukerutvalg læringssenter: Åse-Lill Næset, Audun Hofseth
BIB-org-07: Tord Augland, Åse-Lill Næset, Anne-Åse Kallhovd, Gerd Lillian Andersen, Hanne Graver
Møvig, Else-Margrethe Bredland

Markedsføringsutvalg: Henry Langseth, Ragnhild Storlie, Hanne Graver Møvig
Samlingspolitikk: Beate Henriksen, Åse Lill Næset, Anne Åse Kallhovd, Henry Langseth,
Birgitte Kleivset

Else-Margrethe Bredland
bibliotekdirektør
01.02.08
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