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UNIVERSITETETSBIBLIOTEKET 



Et fremragende, åpent og 

nyskapende universitetsbibliotek 

for universitetets forskning, 

utdanning og formidling. 

 

 Universitetsbiblioteket i Bergen. Strategi 2016-2022. 



Tidligere prosjekt 

• Datadrevet innovasjon og verdiskapning 

• Digital agenda for forskningsbibliotek 

• Felles infrastruktur (støtte fra Nasjonalbiblioteket) 

– Digitale fulltekstarkiv 

– Linked data – et nettverk! 

– BIBSYS bibliotekbase i semantisk web 

– Node til node – skulder til skulder 
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Bruk av samlingene 

Forskere 

Studenter 

Andre kulturinstitusjoner 

Journalister, lærere, elever 

Privatpersoner 

Fra Norge og internasjonalt  
 

 

 

 

Museum- og galleriutstillinger 

Bøker, filmer, artikler, TV-program  

Primærkilde for vitenskapelig publisering 

 

 

 

Grunnlagsmateriale for forskning og formidling 

 

 
 



Oppdrag i vekst 

Arkiver er et vekstområde for UiB og UB. Eksempler: 

 

• Overføringer fra Humanistisk fakultet til UB 

– F.eks. Bjørndal-samlingen fra Griegakademiet 

• Faghistoriske samlinger  

• Skeivt Arkiv 

• Språksamlingene  

• Marinbiologisk fotosamling 

• Dokumentasjon fra Den Nationale Scene                    

i Bergen 

 

 

 



Kompetanse i biblioteket 

• Organisere og forvalte 

fysiske og digitale arkiv 

og samlinger 

– Metadata 

– Standarder 

– Gjenfinning 

– Opphavsrettigheter 

– Datadepot 

 

• Digitalisere -  arbeidsflyt 

– Skanning 

– Langsiktig lagring 

– Tilgjengeliggjøring 

– Semantiske teknologier, 

Java, JavaScript, XML, 

XSLT, TEI 
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Modell 

• Innhold og oppbygging 

• Eksterne leverandører, avansert programmering 

Forskere 

• Teknisk brukerstøtte 

• Daglig drift, vedlikehold 

Universitetsbiblioteket 

• Serverdrift, back up 

IT 



 

 

 

 

 
”We believe that the decision to locate the CLARINO Bergen Repository 

at UBL is a step towards sustainibility, since this library is commited to 

support data publication and has permanent staff at its section for     

digital resources.” 

 

 

De Smedt et al. 2016. The Clarino Bergen Centre: Development and Deployment.  

Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015. 1-12. 

Clarino 
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Clarino-Plus 

• Prosjektsøknad til NFR 

• UB Bergen er partner i arbeidspakker om 

– Formidling og brukerstøtte 

– Teknisk oppgradering av kjernetjenestene i 

Clarino Bergen Centre 

– Integrasjon i Clarino av Wittgensteins 

Nachlass 
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Marcus 
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UNIVERSITETETSBIBLIOTEKET 

Universitetet i Bergen 

Brukermedvirkning 



Språksamlingane 
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Språksamlingane 

• Leksikografi 

– ordbok.uib.no 

– no2014.uio.no 

• Stedsnavn 

– inger.uib.no 

• Målføre 

– inger.uib.no 

• Gammelnorsk 

– menota.org 
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5 000 unike besøk/uke 

20 000 søk/uke 

Digital formidling: Marcus, Clarino, 

Ordbøkene 

40 000 000 søk/år 

 

4 100 sidevisninger/år 

 

  

http://clarin.b.uib.no/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLkIqZsK7UAhXEJJoKHXkoDLYQjRwIBw&url=http://www.sophusportalen.no/artikkel.aspx?MId1%3D557%26AId%3D250&psig=AFQjCNGLFairA0hosWdfOpj52-osc_jM1Q&ust=1497015609363040


Framblikk 

• Konsolidering av åpne dataløsninger 

– Samlende, standardiserande tendens 

– Økt vekt på sertifisering 

 

• Fokus på data-livssyklus 

 

• Fokus på koblingen til 

kunnskapsverdiskapningen i samfunnet 
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ordbok.uib.no 

marcus.uib.no 

clarino.uib.no  

 

Takk! 
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