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Visjon:

Universitetet i Stavanger har følgende visjon: 
«Universitetet i Stavanger skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt fors-
kningsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon». 

Universitetsbiblioteket skal bidra til at UIS når sin visjon. 

Vi skal hjelpe studenter og forskere til å oppnå bedre resultater!

Dette vi vi oppnå ved å legge vekt på følgende:

• UBiS skal være et åpent og tilgjengelig bibliotek, som tilbyr brukerne relevante kunnskapskilder og biblio-
tektjenester av høy kvalitet

• UBiS skal tilby et attraktivt og støttende studie- og læringsmiljø som bidrar til at studentene utvikler sitt 
potensiale og at UiS får økt gjennomstrømning

• UBiS skal være et aktivt, moderne og brukerorientert forskningsbibliotek og læringssenter, og en uunn-
værlig aktør for studenter og forskere 

• UBiS skal gi rom for læring og kritisk refleksjon, og levere tjenester som er helt sentrale for forskning, 
innovasjon, utdanning og formidling 

Strategi for Universitetsbiblioteket i 
Stavanger (UBiS) 2015-2019
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Utviklingstrekk og utfordringer:
Bibliotekets rolle er i stadig endring og tjenestene må tilpasses brukernes skiftende behov og atferd. Nye 
lærings-, undervisnings- og forskningsmetoder forutsetter økt samarbeid, både internt på universitetet og 
eksternt.

Fag- og forskningsbibliotekene går fra å være eiere av materialet de tilbyr (trykte bøker, tidsskrifter og andre 
dokumenter) til i økende grad å distribuere utgivernes materiale (elektroniske tidsskrifter, e-bøker og andre e-
dokumenter) gjennom avtaler om tilgang. Tilgang til relevant forskningslitteratur er avgjørende for studenter 
og forskere. Bibliotekene har en stor utfordring med å kunne gi et godt nok tilbud, grunnet stadig stigende 
priser, skiftende kronekurs og moms på elektronisk materiale. Prisstigningen på fag- og forskningslitteratur, 
både i fysisk og digital form, ligger langt over gjennomsnittlig prisøkning.

Bibliotekene opererer nå i et nytt informasjonslandskap. Brukerne finner informasjon på nettet, i sosiale 
medier og andre steder, og denne kan brukes ukritisk.  Biblioteket spiller en avgjørende rolle både ved å sikre 
kvalitet i utvelgelsen av informasjon og gjøre kvalitetssikret informasjon lett tilgjengelig. Undervisning i bruk 
av relevante informasjonsressurser og referansehåndteringsverktøy er en av bibliotekets viktigste oppgaver.

Biblioteket må tilpasse sine tjenester og møte brukerne på deres arenaer, samt skreddersy brukerkontakten for 
å møte den digitale utviklingen. Bibliotekets ressurser forventes i større grad å være tilgjengelige uavhengig av 
tid og sted.

Variert, relevant og høy kompetanse hos bibliotekets ansatte er avgjørende for å møte utviklingen og være i 
forkant. Det er i økende grad en utfordring å finne midler til å ansette og utvikle den nødvendige kompetan-
sen.

UBiS’ lokaler må forbedres til gode og fleksible læringsarenaer. Biblioteket fungerer både som arbeidsplass, 
møteplass og læringsrom, og lokalene skal avspeile brukernes varierte arbeidsmåter. Overgangen fra trykt til 
elektronisk materiale åpner bl.a. for å omdisponere arealer fra samlinger til moderne og funksjonelle arbeids-
plasser.
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Satsingsområder 
Universitetsbiblioteket skal prioritere seks satsings-
områder i perioden:

Digitale tjenester 

Biblioteket skal støtte opp om UiS sin strategi om di-
gitale tjenester som førstevalg.  Derfor vil biblioteket 
satse på å utnytte digital teknologi for å gi fleksibel, 
brukervennlig tilgang til bibliotekmedier og –tjenes-
ter. Biblioteket skal gi opplæring i digitale ressurser 
og verktøy som gjør studenter og forskere i stand til å 
nyttiggjøre seg tjenestene på en effektiv måte. 

Markedsføring og synliggjøring
Biblioteket og vårt tilbud skal være godt kjent blant 
studenter, ansatte og andre brukere. 

Biblioteket vil:

• utvikle et gjenkjennelig og fengende visuelt 
uttrykk 

• tilpasse markedsføringen mot ulike 
målgrupper

• gjøre nettsidene mer dynamiske, oversiktlige 
og lettere å bruke

• arrangere aktiviteter som skaper oppmerk-
somhet for biblioteket og tjenestene

• bidra faglig på egen institusjon og i andre 
faglige fora

• utvikle bibliotekets faglige kontaktnett og 
knytte kontakter med personer som kan 
være gode ambassadører for bibliotekets 
tjenester.

Biblioteket vil:

• øke innkjøp av digitale medier som e-bøker 
og e-tidsskrifter

• forenkle tilgang til elektroniske dokumenter 
• øke opplæring i og bruken av bibliotekets 

digitale medier, tjenester og verktøy
• produsere relevante e-læringskurs og nano-

moocs og satse mer på «blended learning» 
• øke nettbasert veiledning
• øke aktiviteten på de digitale arenaer stu-

dentene bruker
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Det fysiske læringsmiljøet
Biblioteket skal tilby funksjonelle og attraktive 
lokaler med utstyr og tilgjengelighet som legger til 
rette for læring.  Lokalene skal gi mulighet for å drive 
moderne bibliotekvirksomhet med utadvendte aktivi-
teter som formidler forskning og innovasjon. 

Organisasjons- og kompetanseutvikling

Bibliotekets organisering skal være oversiktlig for å 
bidra til effektivitet. Alle ansatte skal delta i arbeidet 
med å forbedre bibliotekets tjenester.  Derfor må alle 
utvikle sin kompetanse for å bidra til effektivitet, 
utvikling og fleksibilitet.

Biblioteket vil

• være tilgjengelig med lange åpningstider 
som avspeiler studentenes behov

• arbeide for å utvide bibliotekets lokaler for å 
kunne legge til rette for flere studieplasser, 
grupperom, veiledningspunkter og kursrom

• tilrettelegge areal for å kunne holde debatter 
og arrangementer som bidrar til et aktivt 
campus

• være i front med nytt og oppdatert IKT-ut-
styr til støtte for innovativ og digital læring

• merke hyller og tjenester slik at det blir en-
kelt å finne fram i det fysiske biblioteket

• tilby et spennende og dynamisk miljø med 
mange aktiviteter og faglige arrangementer.

Biblioteket vil:

• prioritere organisatoriske utviklingstiltak 
som gir forbedring og kvalitet for brukerne

• unngå tidstyver og rasjonalisere administra-
tive rutiner

• legge vekt på høy kompetanse ved rekrut-
tering, spesielt innen pedagogikk, IKT og 
innovasjon

• satse på kurs i pedagogikk for alle bibliotek-
ansatte som underviser

• bruke kollegaveiledning og kunnskapsdeling 
internt for å oppnå kompetanseheving   

• øke samarbeidet  med andre avdelinger 
og fagpersoner på UiS for å utvikle ny 
kompetanse

• fremme samarbeid med lignende institusjo-
ner for la oss inspirere av «best practice»

• ha et godt og utviklende arbeidsmiljø
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Forskerstøtte
Biblioteket skal bidra til økt forskningskvalitet og 
vitenskapelig publisering ved å tilby forskerstøtte til 
ansatte, og til økt synliggjøring av universitetets fors-
kning gjennom registrering, arkivering og formidling 
av ansattes publikasjoner. Biblioteket skal være en 
pådriver i universitetets arbeid med open access-
publisering.

Utdannings- og læringsstøtte 

Biblioteket skal tilby aktuell fag- og forskningslit-
teratur av høy kvalitet, med fokus på digital tilgang. 
Samlingene skal reflektere UiS’ faglige bredde og 
satsingsområder og gi studenter og forskere tilgang til 
de beste kunnskapskildene. I samarbeid med fagmil-
jøene skal biblioteket fortsette arbeidet med å utvikle 
og integrere undervisning i informasjonskompetanse 
i utdanningene. Universitetsbiblioteket skal utvide sitt 
tilbud om kurs og veiledning i akademisk skriving, 
slik at alle studentgrupper skal kunne ha nytte av det.

Biblioteket vil: 

• være hoveddistributør av vitenskapelig 
materiale

• tilby rådgivning for forskere innen områder 
som litteratursøk, litteraturovervåkning, 
referansehåndtering, plagiering  og korrekt 
kildebruk

• utvikle kompetanse i bibliometri, opphavs-
rett og publisering for å kunne tilby rådgiv-
ning i dette

• utvikle relevante kurs og tjenester spesielt 
rettet mot stipendiater og forskergrupper 

• øke tilbudet av forskerstøtte til ansatte ved 
fysisk tilstedeværelse på flere fakultet/
institutt

• styrke universitetets forskningsdokumenta-
sjon ved kvalitetssikring av registreringer i 
Cristin

• bidra til økt open access-publisering i vi-
tenarkivet Brage og støtte publisering i rene 
open access-tidsskrifter

Biblioteket vil 

• utvikle samlingene, både i fysisk og digital 
form, i tråd med forskere og studenters fag-
lige behov  

• tilby undervisningsopplegg som er integrert 
i studieplanene, og oppfyller kravene i 
kvalifikasjonsrammeverket

• utvikle et lese- og skrivesenter i bibliotekets 
lokaler, der studentene kan få veiledning i 
akademisk arbeidsmetode, studieteknikk 
og oppgaveskriving, med vekt på tema som 
plagiering og korrekt kildebruk

• videreutvikle læringsstøttesenterets tilbud 
til studenter med spesielle behov

• satse på økt brukerinvolvering i utvikling av 
tjenestene


