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Presentasjonsnotater
PhilippEtter denne lange tittelen skal vi gå rett på sak og sjå på ein kort disposisjon over det vi skal presentera her i dag:



Plan

• Universitetsbiblioteket og open vitskap («Open Science»)

• TROLLing og UiT Open Research Data
– Utvikling
– Samarbeid og arbeidsfordeling
– Kompetanseheving

• Framtidige arbeidsoppgåver innanfor forskingsdata
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Philipp[KLIKK] Vi skal først snakka litt generelt om arbeidet med såkalla open vitskap eller «Open Science» på UiT og på Universitetsbiblioteket.[KLIKK] Så skal vi sjå nærare på korleis vi har utvikla ei ny teneste for forskingsdata. Her skal vi fokusera på samarbeid med fagmiljøet og arbeidsfordeling, og på intern kompetanseheving på UB.[KLIKK] Og til slutt skal vi sjå litt framover og gjera oss nokre tankar om UB sine framtidige arbeidsoppgåver innanfor forskingsdata.



UiT og Open Access (OA)

• OA i Strategi for UiT mot 2020
– «UiT skal preges av en god 

kultur for allmennrettet
formidling gjennom åpne
kanaler for publisering.»

• UB har i ei årrekkje hatt fokus 
på å spreia informasjon om, og 
hjelpe forskarar til å publisera 
OA
– UiTs publiseringsfond
– Faggruppe for forskings-

og publiseringsstøtte

• Jamn auke i OA-publisering 
ved UiT
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Philipp«Open Access» eller open tilgang til forskingspublikasjonar har dei siste tiåra blitt eit vanleg satsingsområde for mange akademiske institusjonar i Noreg og verda over.[KLIKK] «Open Access» er også forankra i strategiplanen for UiT, rett nok ikkje som eit absolutt krav enno, men som ein klar intensjon.[KLIKK] Universitetsbiblioteket på UiT har lang tradisjon med å spreia informasjon om Open Access, og med å hjelpa forskarar med å publisera Open Access:Vi var tidleg ute med å oppretta Munin, vitenarkivet vårt for doktoravhandlingar og hovud- og masteroppgåver.Vi driv ei Open Access-publiseringsteneste som heiter Septentrio Academic Publishing, og som per i dag inneheld 13 publiseringskanalar.Vi arrangerer kvart år Munin-konferansen om akademisk publisering, som i år feirar 10-årsjubileet sitt, ogvi forvaltar også UiTs publiseringsfond som gjev finansiell støtte til Open Access-utgjevingar.Arbeidet med Open Access har frå og med i år også fått ei meir formell forankring på UB i og med at det no er ein del av den nyetablerte faggruppa for forskings- og publiseringsstøtte.Eit synleg resultat av dette arbeidet er at Open Access-publisering har auka jamt og trutt på UiT:[KLIKK] Andelen av gull-Open Access-publikasjonar auka frå om lag 5 % i 2004 til litt over 20 % i fjor, og[KLIKK] grøn Open Access ha auka frå 5 % til litt over 30 % i same tidsrommet.



UiT og opne forskingsdata

• Sentrale element i forsking
– gjennomsiktig
– etterprøvbar

• Ope tilgjengelege data krev
– tilrettelagd bevaring
– velfundert arkivering
– vilje til deling
– ønske om gjenbruk

• UiT 2015: Arbeidsgruppe for handtering av forskingsdata, mandat (delar):
– Oversikt over framtidige behov for arkivering og tilgjengeleggjering av 

forskingsdata
– Rådgjeving om system som bør veljast for å ivareta tryggleik, 

kapasitet og tilgjenge av forskingsdata i framtida

Colourbox.com
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PhilippMen Open Access til forskingspublikasjonar er berre ein del av den større rørsla [bevegelsen] mot meir openheit og transparens i vitskapen, som på engelsk kallast for «Open Science». Ein annan viktig del er open tilgang til forskingsdata.Dei fleste vil vera einige i at gjennomsiktigheit og etterprøvbarheit er to berebjelkar i all forskingsverksemd [-virksomhet].Men desse to ideala er vanskeleg å etterkoma så lenge forskingsdata er lukka og berre tilgjengelege for den eller dei som har produsert dei.Det er fleire ting som skal på plass for å få etablert ein kultur for deling av forskingsdata.Det krev både ein fungerande infrastruktur for handtering og arkivering, men ikkje minstså krev det at forskarane er viljuge til å dela data, og at det finst eit ønske om gjenbruk av data.[KLIKK] Som mange andre institusjonar så har også UiT sett behovet for tilrettelegging og rettleiing [veiledning] på dette feltet, og i vår så har universitetsleiinga sett ned ei arbeidsgruppe for handtering av forskingsdata. Denne gruppa skalkartleggja behovet for arkivering og tilgjengeleggjering, oggje råd om kva slags teknisk infrastruktur som skal brukast til dette formålet.Sjekk mandat – dette er et forslag fra 2014



Først og fremst digitalt!
UB UiTs strategi mot 2020

Hovudambisjon Utforska og 
utvikla dei digitale moglegheitene, 
og ta desse i bruk for å styrkja 
våre tenester overfor tilsette og 
studentar

Strategi Ta ein sentral posisjon i 
arbeidet med arkivering og 
tilgjengeleggjering av 
forskingsdata, både lokalt og 
nasjonalt

Foto: Rune Ytreberg
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PhilippDet å leggja til rette for open arkivering og deling av forskingsdata er sjølvsagt også noko vi på UB i Tromsø er opptekne av.No i vår skal leiinga og styret for UB vedta ein ny strategiplan mot 2020.[KLIKK] Hovudambisjonen vår er å utforska og utvikla dei digitale moglegheitene, og ta desse i bruk for å styrkja våre tenester overfor tilsette [ansatte] og studentar.[KLIKK] Og ein av strategiane er å ta ein sentral posisjon i arbeidet med arkivering og tilgjengeleggjering av forskingsdata, både lokalt og nasjonalt.



Veien blir til mens man går

• Prosjekt på åpne forskningsdata 
konkretisert via henvendelse fra 
lingvistikkmiljøet i 2013

• Arbeidsgruppe bestående av 
lingvister, fagansvarlige innen 
språkvitenskap, OA-kompetanse 
og systemutviklere

• Juni 2014: Lansering av 
TROLLing, verdens første åpne 
arkiv for lingvistiske 
forskningsdata

• Respons
Foto: Kim G. Skytte
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TROLLing
The Tromsø Repository of Language and Linguistics

• Arkiv for åpne lingvistiske data 
og statistisk kode

– Internasjonal tjeneste, åpen 
for forskere over hele verden 
for opp- og nedlastning

– Utviklet av 
Universitetsbiblioteket og 
forskere ved Institutt for 
språkvitenskap (UiT)

– Rådgivende organ, bestående 
av internasjonalt anerkjente 
lingvister, gir råd om strategi 
og overordnet handlingsplan

– Vedlikeholdt og kuratert av 
Universitetsbiblioteket (UiT): 
system, relevans, format og 
struktur

Les mer på 
site.uit.no/trolling

Sjekk ut posteren vår for 
mer tekniske detaljer
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http://www.site.uit.no/trolling


TROLLing-bloggen: Samarbeidet fortsetter

• Instruksjonsvideoer
– TROLLing steg for steg

• Brukerguider
– Metadataskjema
– Filformater + datastruktur

• Status per juni 2015
– Ca. 100 registrerte brukere
– Ca. 30 datasett, både med 

og uten tilknyttet publikasjon, 
én MA-avh. og én PhD-avh.

• Markedsføring
– Nyheter
– Presentasjoner
– Promoteringsvideo
– Kontakt med forlag og 

tidsskriftsredaksjoner

Les mer på 
site.uit.no/trolling

«Retningslinjer så enkle at bestemora 
mi ikke ville hatt noen problemer med 

å laste opp data»

Medlem, TROLLings rådgivende organ

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Helene
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UiT Open Research Data (UiT ORD, opendata.uit.no)

• Arkiv for opne forskingsdata 
ved UiT Noregs arktiske 
universitet

• Basert på plattforma Dataverse 
(utspring ved Harvard 
University)

• UiT ORD: Nettverk av datavers
 Pilot-datavers: TROLLing

– Samlingar med eitt eller fleire datasett
– Kuraterte eller individuelle
– Metadataskjema kan tilpassast ulike fagdisiplinar

UiT Open Research Data

TROLLing ... ... ... ... ...

data 1 data 2 data ...

= paraply-datavers

= sub-datavers

= datasett

Brukernavn
Presentasjonsnotater
PhilippMen UB sitt arbeid med opne forskingsdata stoppar ikkje opp med TROLLing!TROLLing er heilt frå starten av tenkt som del av ei større arkiveringsteneste, som vi har kalla for UiT Open Research Data. Det er eit arkiv for opne forskingsdata på UiT.På den tekniske sida så er denne tenesta basert på plattforma Dataverse, som har sitt utspring på Universitetet i Harvard.Meir presist så er UiT Open Research Data eit nettverk av datavers, og TROLLing er pilot-dataverset vårt innanfor dette nettverket.[KLIKK] Vi kan skissera det skjematisk slik.[KLIKK] Eit datavers er ei samling av eitt eller fleire datasett.Datasetta kan vera kuraterte av UB, som i TROLLing, eller dei kan vera forvalta av forskaren eller forskingsgruppa sjølv.Innanfor Dataverse-programvara så kan ein tilpassa metadataskjemaet til ulike fagdisiplinar. Denne fleksibiliteten blir viktig når vi skal utvida UiT Open Research Data til andre fagområde.Som sagt, så er Dataverse fyrst og fremst utvikla på Harvard, og vi har nettopp vore på det fyrste Dataverse-nettverksmøtet og knytt kontaktar med utviklingsmiljøet der og andre Dataverse-brukarar. På den måten håpar vi at det blir lettare for oss å påverka den vidare utviklinga av programvara.HeleneNå har vi skissert utviklingen av den nye tjenesten vår. Under og i etterkant av dette arbeidet har vi gjort noen mer generelle tanker rundt hvordan UB skal møte nye behov.

http://www.opendata.uit.no/


Kompetanseheving, synlighet og attraktivitet

• Åpne forskningsdata som et nytt felt i UH-sektoren

– Åpen vitenskap forventes av nasjonale og internasjonale organer
 Gylden sjanse for UB å øke egen kompetanse på åpen vitenskap, 

arkiveringssystemer og håndtering av forskningsdata
 Gylden sjanse for forskere å øke egen kompetanse på strukturering og 

arkivering av egne data

• Samarbeid og kompetanseheving som en positiv spiral

– Kompetanse, synlighet og suksesshistorier  UB som attraktiv 
samarbeidspartner

 Promotering og jungeltelegrafen  Nye henvendelser  Krav til videre 
kompetanseheving

 Kompetanse og erfaring  UB som aktiv pådriver og rådgivende organ 
rundt åpen vitenskap på institusjonsnivå
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HeleneFordel med samarbeid mellom ulike aktører i UH-sektoren.Vinkle kravet til noe positivt.UB er synlig gjennom Open Access-kompetanse, som gjorde at forskningsmiljøet tok kontakt med oss 



UBs rolle på veien fremover

 Pådriver i arbeidet med åpen arkivering rundt forskningsdata
– Ledelsesgruppe med påvirkningskraft ovenfor universitetsledelsen
– Fagansvarlige med kontakter i fagmiljøene
– Bibliografisk personale med kompetanse på metadata
– Teknisk kompetanse på utvikling av digitale tjenester, internasjonalt 

orientert

 Sentral aktør i arbeidet med datahåndteringsplaner
– Type data, format, behandling, metadata, sikring, bevaring, deling
– Noe som kommer med full styrke, og kreves allerede nå av flere store 

finansieringskilder (Forskningsrådet, Horizon 2020)

 Bidragsyter og rådgiver i arbeidet med opplæring av studenter og forskere
– Implementere en kultur hvor arkivering og lagring er en naturlig del av 

forskningsprosessen
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HeleneMed den mangfoldige kompetansen vi har på UB, mener vi at vi kan være en viktig pådriver ...Med det fokuset vi allerede har på intern kompetanseheving, mener vi at vi kan være en sentral aktør...Som serviceinstitusjon for hele universitetet ønsker vi å kunne fungere som rådgiver og bidragsyter...



Åpne forskningsdata: 
En ny fagreferentoppgave i vår tid?

• TROLLing-arbeidsgruppe
– Fagreferenter med språkvitenskapelig kompetanse

• UIT Open Research Data
– Nye fagområder, andre krav til fagspesifikk kompetanse

• Nøkkelordet effektivitet
– Forskere har liten tid, men samtidig sterke krav og ønsker til 

presentasjon av forskningsdata innenfor feltet
– Fagreferenten kan fungere både som bindeledd mellom forsker og 

bibliotek

• Fagreferenten og arbeidet med åpne forskningsdata
– En pådriver for å holde seg oppdatert på fagfeltet
– En mulighet til å se faget i et større perspektiv
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TROLLing ett år i dag! 

Tips

• Tar fagmiljøet initiativ, hopp på!

• Forstå de faglige 
perspektivene!

• Ha en ja-holdning til alle 
utfordringer!

• Se internasjonalt for løsninger!

• Tenk fremtidsrettet og større!

Colourbox.com
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Takk for oppmerksomheten!

Besøk UiT Open Research Data på www.opendata.uit.no

helene.n.andreassen@uit.no
philipp.conzett@uit.no
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