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Konsortiet
Ved utgangen av 2013 var 52 institusjoner deltagere i Bragekonsortiet. Nye deltagere i
2013 er CICERO Senter for klimaforskning, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen,
Bioforsk, Institutt for samfunnsforskning og Norsk utenrikspolitisk institutt.
Den tidligere Høgskolen i Finnmark gikk i 2013 ut av konsortiet som en følge av fusjonen
med Universitetet i Tromsø som har et institusjonsarkiv som de drifter selv.

Styret
Styret for konsortiet har i 2013 hatt følgende medlemmer:


Sølvi Karlsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (leder)



Håkon Magne Bjerkan, Riksantikvaren



Tone Elofsson, Norges musikkhøgskole



Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer

Styret ble valgt for perioden oktober 2012 – oktober 2014 ved konsortiemøtet i 2012.
Espen von Osten Skjoldal, Universitetet i Stavanger, har trukket seg fra styret etter
overgang til annen stilling.

Arbeidsgruppen
Konsortiets arbeidsgruppe er en viktig støttespiller for BIBSYS i arbeidet med utvikling av
ny funksjonalitet i institusjonsarkivene. Medlemmene oppnevnes av styret etter behov. I
2013 har arbeidsgruppen hatt følgende medlemmer:


Ingeborg Hvaale, Universitetet for miljø- og biovitenskap



Linda Johnsen, Universitetet i Stavanger



Aneta Laskowska, Høgskolen i Gjøvik



Tormod Strømme, Norges Handelshøyskole

Gjennomført arbeid i 2013
Driftsoppgaver inkludert administrasjon, brukerstøtte og
informasjon
BIBSYS er sekretariat for konsortiet og konsortiets organer, konsortiemøtet, styret og
arbeidsgruppen. I 2013 har det blitt avholdt et styremøte og et konsortiemøte. Det har
ikke vært avholdt møter i arbeidsgruppen, i stedet har dialogen skjedd ved bruk av e-post.
Driftsoppgaver omfatter også behandling av henvendelser via e-post og telefon til BIBSYS
Brukerstøtte, via BIBSYS Meldingssystem og direkte til sekretariatet. I tillegg kommer
informasjon til konsortiets deltagere, fortrinnsvis via BIBSYS nettsted og e-post, og
markedsføring overfor mulige nye deltagere. Det ble i 2013 sendt 83 e-poster fra BIBSYS
til informasjons- og diskusjons-lista for Bragekonsortiet.
Medlemmene av Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) fikk i februar et felles tilbud
om deltagelse i Bragekonsortiet. FFA omfatter den delen av instituttsektoren som er
underlagt Norges Forskningsråds instituttpolitikk og får tildelt basisbevilgning. BIBSYS
Brage og Bragekonsortiet ble også presentert gjennom foredrag ved Fagdag om åpne
vitenarkiver i Tromsø i februar, og ved den nasjonale Open Access-dagen i Bergen i
september.
Den informasjonen som er registrert om institusjonsarkivene i det internasjonale
registeret OpenDOAR har blitt vedlikeholdt. Det har også blitt sendt rettemeldinger til
DSpace Registry, oversikten over institusjoner som bruker DSpace.
De driftsmessige utfordringene som har sin årsak i ustabil drift av Nasjonalbibliotekets
ID-tjeneste fortsatte i 2013. Når denne tjenesten ikke fungerer som forutsatt, er det bl.a.
ikke mulig å fullføre registreringsprosesser. BIBSYS har derfor laget et system for
overvåking av Nasjonalbibliotekets ID-tjeneste som inkluderer automatisk SMS-varsling
av de ansvarlige ved Nasjonalbiblioteket. I den nye versjonen av BIBSYS Brage som er
beskrevet nedenfor, er Nasjonalbibliotekets ID-tjeneste byttet ut med den internasjonale
Handle-tjenesten.

Utviklingsoppgaver
I første halvår ble det kun gjort mindre forbedringer av funksjonaliteten i arkivene. Dette
skjedde ved tre anledninger.
19. januar:
10. januar lanserte CRIStin sin overføringstjeneste for metadata og fulltekstdokumenter
til de åpne arkivene. Dermed kunne de tilpasningene som ble utviklet mot denne
tjenesten høsten 2012 gjøres tilgjengelige for bruk.
20. mars:
Det ble lagt til rette for bruk av de forbedringene CRIStin hadde planlagt for
overføringstjenesten. (CRIStin ble ikke oppgradert før i juni, men da dette skjedde ble
resultatet flere og bedre metadata i innførsler som kommer fra CRIStin.) Samtidig ble
registreringsskjermen utvidet med flere felt, og det ble mulig å søke og bla i
tidsskrifttittel.
30. april:
Det ble gjort en endring i enkel visning av innførsel ved at plasseringen av lenker til
fulltekstfil(er) ble endret til den som er standard i DSpace for at tittellenker i Google
Scholar skal gå til innførselen og ikke direkte til fulltekstfila. Årsaken til at denne
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endringen ble satt i drift på dette tidspunktet var at det allikevel var nødvendig å gjøre en
oppgradering med en endring i lagringsprosessen for å kompansere for en feil i
Nasjonalbibliotekets ID-tjeneste.
I andre halvår startet arbeidet med en større oppgradering av BIBSYS Brage. En
demoutgave av den nye versjonen ble lansert i desember, og den ferdige utgaven settes i
produksjon i januar/februar 2014. Denne versjonen er basert på DSpace 3.1 og
brukergrensesnittet Manakin. For integrasjon med CRIStin brukes den løsningen som er
laget for DUO, institusjonsarkivet ved Universitetet i Oslo. DUOs integrasjonsløsning mot
CRIStin er åpent tilgjengelig for andre som ønsker å bruke den. For tildeling av unike
globale persistente ID-er brukes en handle-server hos BIBSYS.
For det nye versjonen av BIBSYS Brage er det gjort et større arbeid for å etablere en ny
driftsløsning. Denne innebærer at alle institusjonsarkivene bruker en og samme instans
av DSpace. Allikevel beholder den enkelte institusjon de samme rettigheter og tilganger til
innhold og funksjonalitet som i den gamle driftsløsningen hvor alle hadde hver sin
instans av DSpace.
Med DSpace 3 og Manakin får institusjonsarkivene flere og mer brukervennlige
funksjoner. I tillegg videreføres alle egenutviklede tilpasninger og forbedringer til
tidligere versjoner av DSpace som fortsatt er relevante. Det er også gjort et stort arbeid
for å sikre datakvalitet og bevare riktige autorisasjoner ved de konverteringene av innhold
som må utføres når innholdet i dagens databaser skal overføres til en felles database.

Status for meldinger i BIBSYS Meldingssystem
En oversikt over meldinger i BIBSYS Meldingssystem som gjelder BIBSYS Brage pr. 31.
desember 2013 er gjengitt nedenfor.

Meldingstype

Nye i
2013

Ferdigbehandlet i
2013

Under behandling
ved årsslutt

Avvist

Meldt i
2013

Utført

Meldt før
2013

Feilmelding

1

0

1

0

0

Endringsforslag

3

1

5

2

0

Gratis driftsoppdrag

11

o

10

1

0

Betalt driftsoppdrag

3

0

3

0

0

Annen henvendelse

2

0

2

0

0

20

1

21

3

0

Sum

Ved årsskiftet var det ingen utestående feilmeldinger, mens to endringsforslag var under
behandling. Begge disse ble meldt i 2013 og er inkludert i den nye versjonen som er
tilgjengelig i demoutgave og som vil bli satt i drift i 2014. En bestilling av et gratis
driftsoppdrag var under behandling ved utgangen av 2013. Denne gjelder en
sammenslåing av de to institusjonsarkivene til Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i
Vestfold som fra og med 1. januar 2014 fusjonerer til Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
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Sammenslåingen blir gjort samtidig med at innholdet i alle institusjonsarkivene blir
flyttet når den nye versjonen av BIBSYS Brage settes i drift i 2014.
Gratis driftsoppdrag omfattet i 2013 etablering av institusjonsarkiv for nye deltagere i
konsortiet og bytte til nye institusjonslogoer i eksisterende institusjonsarkiv. De første
dekkes av startavgiften, mens de siste er inkludert i den årlige avgiften.
Betalte driftsoppdrag omfattet i 2013 institusjonsspesifikke tilpasninger av grafisk uttrykk
i institusjonsarkivet. Lønnskostnader til, og inntekter fra, betalte driftsoppdrag inngår
ikke i regnskapet for BIBSYS Brage, men i regnskapet for BIBSYS Tjenester.
Annen henvendelse omfatter meldinger som behandles av BIBSYS Brukerstøtte.

Side 4

