BIBSYS-KONFERANSEN 2021:

4600 år med bibliotek og
fortsatt med framtida
foran seg!
Hvor er bibliotekene i dag og hvor skal
vi?
Lars Egeland, direktør, Universitetsbiblioteket,
OsloMet – storbyuniversitetet

Rådvillhetens tid forbi
• Bibliotek har flere tusen års historie – med en
enorm kapasitet til tilpasning til teknologiske
og samfunnsmessige endringer
• Endringene har skapt perioder med
rådvillhet om framtida for bibliotekene.
• Endringene fra analog til digital kunnskap
skapte en slik rådvillhet, men nå har
bibliotekene funnet igjen en klar identitet.
• Da må vi gå tilbake til kjerneideen bak
bibliotek, som ikke er å låne ut bøker.

Hva er bibliotekets
kjerne-ide?
• Å gjøre tilgjengelig/
skaffe/formidle/kuratere/gjøre i stand til
å anvende kunnskap til brukere som gjør
dem i stand til å løse deres behov
- Behovene kan være:
-

Å lære et fag
Å forske og finne ny kunnskap
Å utvikle nye holdninger
Å få lyst til å lære mer

Aldri har bibliotek vært brukt
så mye som i dag
• Høyere besøkstall samlet i bibliotek
• Bibliotekets rolle som fysisk sted blir
viktigere i byutvikling, i campusutvikling og
som følge av digitaliseringa.
• Digitalt utlån øker mange ganger mer enn
nedgangen i papir-utlån
• Det bygges flere nye bibliotek enn tidligere

Mer åpenhet, deling, gjenbruk
– det er biblioteket det
• «Den kvalitetsfremmende digitaliseringen har så vidt begynt
Erfaringene i sektoren fra koronapandemien viser at UH-sektoren
har tatt et stort løft når det gjelder grunnleggende bruk av digital
teknologi. Samtidig vet vi at den «hurtigdigitaliseringen» som
kjennetegnet denne perioden, handlet mye om infrastruktur,
digitale verktøy og nettverkskapasitet. Den handlet mindre om
digitalisering som en kvalitetsfremmende kraft. De neste årene er
det viktig at vi beveger oss over i den muliggjørende og
transformerende digitaliseringen, som har potensial til å flytte
fagene, undervisningen og forskningen fremover. «
• «Styrke insentiver og mekanismer for å gjøre deling og
tilgjengeliggjøring av data mer attraktivt, for å fremme forskning,
innovasjon og tjenesteutvikling. «
• «Etablere arenaer og praksiser som styrker samarbeid og deling
av undervisnings- og forskningsressurser»
Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Hvor skal vi?
• Primær oppgave er fortsatt
tilgjengelighet til kunnskapskilder
• Men mindre arbeid i å organisere
og lagre andres kunnskap, mer i
bearbeiding, formidling, søking og
lagring av kunnskapskilder fra egen
organisasjon.
• Mer arbeid med forskningsstøtte i
arbeidsfellesskap med forskerne.
• For studentene kan biblioteket bli
stedet for «arbeidsfellesskap i
elektronikkens tidsalder» (1999)

