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Universitetsbiblioteket
i Stavanger
Campus Ullandhaug Campus Bjergsted Arkeologisk museum SUS-bibliotekene

En drivkraft for
kunnskapsutvikling

“

Universitetsbiblioteket i Stavanger skal gjennom en åpen
og innovativ profil, være pådriver for kunnskapsutvikling,
verdiskaping og velferd ved UiS og samfunnet rundt oss.

Universitetsbiblioteket er regionens
viktigste fagbibliotek og skal aktivt
bidra til at Universitetet i Stavanger
når sine mål.
Med service i alle ledd, skal vi tilby
tjenester og ressurser som styrker
kvalitet i utdanning og forskning. Vårt
mål er at studentene ved UiS skal
mestre studiehverdagen og fullføre
sitt studieløp.

Universitetsbiblioteket, Bjergsted
spesialbibliotek for musikk og dans
Foto: Tonje Elise Karlsen

Vi vil
•

lære deg å finne og vurdere det du
trenger til studier, forskning og
undervisning

•

gi deg tilgang til oppdatert kunnskap og
informasjon

•

tilby deg inspirerende studieplasser og
gode læringsmiljø alle dager i uken,
døgnet rundt

•

gi deg gode tjenester innen åpen
forskning og publisering

•

tilby deg relevante kurs og verktøy som
gjør studie- og arbeidshverdagen enda
bedre

•

gi deg kvalifiserte svar og vennlig
behandling

•

gi deg tilgang til faglige og sosiale
arenaer, samt betjente skranker

VÅRE VERDIER

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I STAVANGER

Utviklende
Vi er nytenkende, skapende, innovative og aktuelle.

Brukerorientert
Vi er imøtekommende, åpne og tilgjengelige. Vi er det gode vertskap, inviterende og
gjestfrie. Vi er lyttende og vennlige lagspillere.

Innsiktsfull
Vi er kunnskapsrike, med relevant og kunnskapsbasert kompetanse.

Solid
Vi er tillitsskapende, holder høy faglig kvalitet og tilbyr gode og relevante tjenester.

Universitetsbiblioteket, Ullandhaug
Foto: Elisabeth Tønnessen
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“

Universitetsbiblioteket er studenter og
ansattes foretrukne kilde til informasjon.

1

Styrke det faglige innholdet

Vi vil sikre kvalitet innen utdanning og forskning gjennom aktiv
formidling av oppdatert kunnskap til våre brukere.

Universitetsbiblioteket i Stavanger
skal være en attraktiv arbeids- og
studieplass. Vi jobber derfor
kontinuerlig for å videreutvikle den
faglige virksomheten.
Med fokus på innovasjon og
kunnskapsutvikling vil vi sørge for at
alle brukere får kvalitetssikret og
relevant forskningslitteratur og
tjenester.

Universitetsbiblioteket, Arkeologisk museum
Foto: Marte Pupe Støyva

Vi vil
•

øke tilgangen til relevante og
oppdaterte ressurser innen alle
fagområder på Universitetet i
Stavanger, både digitalt og fysisk

•

aktivt formidle og dele kvalitetssikret,
oppdatert kunnskap til våre brukere

•

samarbeide mer med andre bibliotek
og delta i faglige nettverk

“

Universitetsbiblioteket er en
relevant samarbeidspartner
for forskere og andre ansatte
ved Universitetet i Stavanger.

2

Styrke kvaliteten i forskning
og formidling

Vi vil bidra til å styrke forskningskvaliteten ved universitetet slik at
UiS når sine mål innen åpen forskning.

Gjennom samarbeid med fakultetene
vil vi drive veiledning, workshops og
arrangementer, samt holde møter for
å hjelpe forskere med å publisere sin
forskning. Målet er å skape rom for
diskusjon og refleksjon, samt
synliggjøre universitetet i regionen.

Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, SUS
Foto: Tonje Elise Karlsen

Vi vil
•

jobbe aktivt for åpen forskning

•

øke tjenestetilbudet innen
forskningsstøtte og publisering

•

videreutvikle våre tjenester og
skape nye innovative løsninger

•

være en aktiv og viktig
samarbeidspartner på tvers av
fagmiljøer

•

være en uavhengig og tverrfaglig
arena for forsknings- og
kunnskapsformidling

“

Universitetsbibliotekets kurs og
veiledninger hjelper studenter
med å finne, vurdere og kritisk
bruke informasjon.

3

Styrke kvaliteten i utdanning
og læring

Gjennom ulike tilbud vil vi styrke kvaliteten i utdanningen,
studentens læring og bidra til at studentene løser sine oppgaver.

Universitetsbiblioteket, Ullandhaug
Foto: Tonje Elise Karlsen

Universitetsbiblioteket vil lære
studentene å finne, vurdere og kritisk
bruke informasjon, og ved å tilby
veiledning i kildebruk og referanser vil
vi redusere risiko for plagiering.

Vi vil
•

tilby relevante kurs med aktive
læringsformer og undervisning
av høy kvalitet

Gjennom kurs i akademisk skriving og
studieteknikk vil vi sikre at studentene
får kunnskap om studentrollen og de
akademiske ferdighetene som kreves
for å lykkes. Sist, men ikke minst, vil vi
sørge for at vi når våre brukere med
relevant informasjon til rett tid.

•

tilby kvalitetssikrede veiledninger

•

tilby flere tjenester som øker
brukernes akademiske kompetanse
og bidrar til livslang læring

•

videreutvikle gode læringsressurser
og nye innovative tjenester

•

samarbeide med fagmiljøene for
å integrere bibliotekets kurs i det
ordinære utdanningsløpet

er foretrukket som felles læringsarena,
“ Universitetsbiblioteket
og en sentral møteplass på Universitetet i Stavanger.

4

Skape et attraktivt læringsog arbeidsmiljø

Vi vil legge til rette for gode studieaktiviteter som fremmer læring
og trivsel hos studentene.

Det er viktig for oss å være vennlige og
imøtekommende. Vi skal møte alle med
et smil og gjøre det enklere for
brukeren å finne fram og få hjelp.

Vi vil
•

aktivt videreføre
vertskapstankegangen

Vi skal sørge for at behovet for studieog leseplasser er dekket, samt være i
stand til å tilpasse oss endringer med
økte krav og nye arbeidsoppgaver.

•

videreutvikle attraktive og inspirerende
fysiske læringsmiljøer

•

utvikle og vedlikeholde gode digitale
tilbud på ulike plattformer

•

bidra til utvikling av kreative og
velfungerende campuser

•

jobbe aktivt for å samle flere
førstelinjetjenester ved UIS i biblioteket

•

arbeide aktivt for et godt, inkluderende
og helsefremmende arbeidsmiljø på
UBiS

•

videreutvikle bibliotekpersonalet
gjennom kompetanseoppbygging og
nyrekruttering

•

tenke bærekraft i alle våre oppgaver

Videre vil biblioteket bidra til
formidling, tverrfaglige møter og
idéutvikling i regionen slik at vi legger
til rette for gode studieaktiviteter.

Universitetsbiblioteket, Studieverkstedet, Ullandhaug
Foto: Tonje Elise Karlsen

i Stavanger gjennomfører kurs
“ Universitetsbiblioteket
og gir veiledninger til over 5000 studenter og ansatte.

5

Sikre synliggjøring av
bibliotekets tjenester

Universitetsbiblioteket i Stavanger og de tjenestene vi leverer skal
være godt kjent blant studenter, ansatte og andre brukere.

Vi vil sikre at studenter, ansatte og
andre interessenter vet om våre
aktiviteter, faglig veiledning, tilgang
på medier og gode læringsmiljøer.
Videre ønsker vi å bidra til at folk i
regionen blir bedre kjent med UiS sin
forskning.

Universitetsbiblioteket, Dataverkstedet, Ullandhaug
Foto: Marte Pupe Støyva

Vi vil
•

utarbeide og gjennomføre en
markedsplan

•

aktivt formidle våre tilbud

•

øke UBiS synlighet overfor ansatte og
studenter

•

øke UiS synlighet i regionen

Universitetsbiblioteket i Stavanger
består av tre avdelinger

Avdeling for
publikum

Sørger for god service til bibliotekets brukere,
utformer nettsider, markedsfører tjenester
og gjennomfører ulike arrangement.

Sørger for at bibliotekets brukere har
tilgang til aktuell litteratur både fysisk
og digitalt.

Avdeling for
ressurser

Visste du at universitetsbiblioteket...
… er åpent 24/7 året rundt for studenter og ansatte?

Avdeling for
forsknings- og
studiestøtte

Sørger for at bibliotekets brukere finner
relevant og kvalitetssikret litteratur.
Avdelingen tilbyr kurs, workshops og
veiledninger, utfører forskningsdokumentasjon, gir publiseringsstøtte
og tilbyr tjenester innen bibliometri.

… har tilgang til over 77 000 digitale tidsskrifter?
… sine brukere laster ned nesten 1 million digitale artikler fra våre databaser årlig?
… har like mange digitale bøker som papirbøker, omtrent 250 000 av hvert format?
… har over 500 000 besøkende hvert år?

Universitetsbiblioteket, Kongsgårdsalongen, Ullandhaug
Foto: Elisabeth Tønnessen

JOBB SMART BRUK BIBLIOTEKET!

Har du gode ideer eller tilbakemeldinger til biblioteket?
Kontakt oss:

Følg oss:

Tlf: (+47) 51 83 11 00
E-post: ub@uis.no
www.uis.no/bibliotek

Instagram @uis_universitetsbiblioteket
Facebook @ubistavanger
Twitter @ubistavanger
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