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For andre gang har jeg nå vært på Munin konferansen og begge gangene har jeg snakket om
forskningsdata. I 2012 presenterte jeg funnene i masteroppgaven min, i år snakket jeg sammen
med Margaret Fotland fra administrasjonen på UiO om arbeidet med forskningsdata her på
bruket. Utgangspunkt var rapporten vi var med på å skrive om forskningsdata "Data
eksplosjonen - store utfordringer og gedigne muligheter" og arbeidet i forkant og etterkant av
denne. I tillegg til presentasjonen hadde vi også med en poster som viser den modellen vi tenker
oss om dataflyt og løsninger, tilpasset forskernes virkelighet. Bak rapporten ligger det et grundig
kartleggingsarbeid som vi fikk god hjelp til å utføre gjennom en arbeidsgruppe med medlemmer
fra (nesten) alle fakultetene ved universitetet og museene.
Hovedfokuset i vårt arbeid og i presentasjonen er forskerne
og hvordan vi på institusjonen som fra ulike hold jobber
med forskningsstøtte, best mulig kan møte deres behov
gjennom utvikling av politikk og retningslinjer, tekniske
løsninger og kurs/kompetanseheving. Dette gjør at
presentasjonen og arbeidet som ligger før og etter denne
ikke fokuserer på biblioteket og hva bibliotekarene skal
gjøre, men hva som er behovene og hvordan vi foreslår å
møte disse – først da kommer biblioteket inn som en av
flere aktører. Jeg velger å legge vekt på dette for å svare på
noen av tilbakemeldingene jeg fikk etter presentasjonen
«biblioteket står jo nesten ikke nevnt i rapporten?» og «har
du hatt noen rolle i dette?» spørsmålene kom fra andre med
biblioteks bakgrunn. For meg var dette overraskende,
selvfølgelig har jeg hatt en rolle i arbeidet med
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forskningsdata på UiO, hvis ikke hadde jeg jo aldri stilt meg VI SNAKKET OM – UTKLIPP FRA TWITTER
opp for å snakke om det, men jeg ser det ikke som
hensiktsmessig å prøve å få det til å handle om biblioteket.
Så til resten av programmet. Bolken vi var en del av var dedikert til forskningsdata mens de
øvrige delene av programmet hadde fokus på Open Access (OA) publiseringsfond, publiserings
kostnader, fagfellevurderinger og OA tidsskrifter osv. Det meste av dette relaterer ikke direkte
til ting jeg jobber med, men det spennende å bli kjent med hva som er trender og modeller innen
publisering. Den som sterkest fanget min oppmerksomhet var Ubiquty press disse ble nevnt både
i en presentasjon ved Sofie Wennström fra Stockholms Universitets bibliotek som har et nært
samarbeid med Ubiqutiy og gjennom grunnlegger Brian Holes egen presentasjon.

Utover dette var begge hovedinnleggene gode. Åpningsinnlegget «Publishing the most important
work in the life science» ble holdt av redaktør i tidsskriftet eLife og nobelprisvinner i medisin Randy
Schekman. Han gikk inn på OA og Creative Commons lisensiering og fortsatte med å gå til angrep på
konseptet impact factor med både presisjon og godt dokumenterte argumenter. Videre presenterte
han også eLife sin alternative tilnærming til fagfellevurdering der de har gjort prosessen til en dialog
på nett mellom forfatter og fagfelle, heller enn en enveiskommunikasjon fra fagfelle til
artikkelforfatter. Neste hovedinnlegsholder var fysiker Sabine Hossenfelder som gikk i strupen på
fagfellevurderingen og dagens publikasjon prosess som en begrensings på forskerens frihet.
Innlegget var holdt med en god dose humor gjennom å sette diagnosen «Irritable Scientist
syndrome».
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Oppsummert leverte den 10. Munin konferansen både kvalitet og bredde. Med sitt fokus på
vitenskapelig publisering engasjerer Munin både forskere og bibliotekarer som meg selv. Med
dette representer Munin derfor noe annet en de mange mer «introverte» bibliotekar møter og
konferanser som eksisterer. Ønsker du å lese mer så ta en titt på konferansepublikasjonen.
Under ser du vårt bidrag til poster sesjonen.
Takk til arrangørene for en flott og stadig bedre konferanse og til NBF O/A for reisestøtte.
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