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Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype Innsatsområder

Innsatsområder -

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel BIRD - Administrasjon av forskningsdata

Mål for prosjektet

Politiske myndigheter har signalisert ønske om større grad av åpenhet og krav til deling av
forskningsdata. I Forskningsmeldingen kap. 3.4.3. sies det at “Bedre tilgang til forskningsdata bidrar
til å forenkle forskningssamarbeid og til å høyne kvaliteten på forskningen. Regjeringen ønsker å
legge til rette for økt tilgjengeliggjøring av offentlige forskningsdata.”

Norges forskningsråd er i ferd med å utvikle retningslinjer for arkivering og deling av forskningsdata
som går i retning av at forskningsdata innhentet over midler fra NFR skal stilles tilgjengelig for andre
forskere. Dette er en oppfølging av Norges Forskningsråd nasjonale strategi for
forskningsinfrastruktur og et nytt veikart over strategisk viktige infrastrukturer (2012), og i henhold til
de signaler som er gitt av EU i Horizon 2020.

Både nasjonalt og internasjonalt er det en pågående diskusjon om hvilken rolle fagbiblioteket skal ha i
arbeidet med å sikre en fremtidsrettet infrastruktur for forvaltning og deling av forskningsdata
(primært kvantitative data).
Nasjonalbiblioteket har som målsetting å være en del av forskningsinfrastrukturen i Norge gjennom
bl. a. å bygge opp, registrere, digitalisere og formidle samlingene ut fra forskningens behov. NB vil i
denne sammenheng være en leverandør av forskningsdata .

Hovedmål for prosjektet er å etablere en lavterskel tjeneste for forvaltning av forskningsdata:
o for innhenting og for å kunne kombinere data fra mange kilder
o som gjør det trygt og enkelt å dele data
o hvor beskrivelsene av data er presise nok til at datasett ikke mistolkes og misbrukes
o for avlevering av data
o som ivaretar sikkerhetskrav til forvaltning av data
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Fagbiblioteket har høy kompetanse på metadata og kunnskapsorganisering med gode forutsetninger
for å støtte forskeren i prosessen med å identifisere smidige løsninger for forvaltning av datasett.
Prosjektet skal bidra til at fagbibliotekene styrker samarbeidet med forskeren og forskningsmiljøene.

BIRD vil utvikles med en åpen og generell arkitektur, og kunne brukes innenfor et bredt spekter av
fagfelt. Det er et uttalt mål at tjenesten skal bidra til å effektivisere forskningsprosessen og bedre
forskning ved å legge til rette for gjenbruk av data og samarbeid på tvers av fagfelt.

BIRD vil være et tilbud til alle utdannings- og forskningsinstitusjoner som ønsker å tilby sine forskere
et felles verktøy for administrasjon av forskningsdata.

Prosjektbeskrivelse

Søker

Organisasjonsopplysninger

Organisasjonsnavn Handelshøyskolen BI

Organisasjonsnummer

Kontonummer

Institusjonens leder

Fornavn Tom

Etternavn Colbjørnsen

Telefon

E-post

Er institusjonens leder kontaktperson for
prosjektet?

Framdriftsplan

Prosjektet er
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Aktivitetsplan for prosjektet

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om
framdrifts-/aktivitetsplan

Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 250 000

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)?

Vedlegg

Vedlegg BIRD-Fremdriftsplan-Vedlegg1.pdf

https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/3/2013/10/BIRD-Fremdriftsplan-Vedlegg1.pdf

