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NOLUG
(Norsk online brukergruppe)
Årsberetning for perioden mai 2015 - april 2016
Årsmøtet 2015
Årsmøtet ble avholdt tirsdag 26. mai 2015 på Høgskolen i Oslo, Pilestredet 48, Rom S141.
Se vedlagte referat.
Medlemsmøter
Det har i perioden blitt arrangert 3 medlemsmøter. Invitasjonene har gått via postlisten
biblioteknorge, blitt sendt på epost til alle medlemmene, og dessuten blitt kunngjort på
NOLUGs hjemmeside.
Alle møtene ble arrangert i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-,
bibliotek- og informasjonsfag.

26. mai 2015
Om norsk WebDewey og WebDeweySearch
På Nolugmøtet 26. mai 2015 presenterte Elise Conradi norsk WebDewey
og WebDeweySearch og det tilhørende API, og snakket litt om fremtidige
sluttbrukerløsninger som kan baseres på dataunderlaget til WebDewey. Conradi er
prosjektleder for arbeidet med norsk WebDewey, og ansatt i Nasjonalbiblioteket.
Ca. 30 deltakere
21. september 2015
Bli venn med søkemotoren!
Ståle de Lange Kofoed fra Institutt for Journalistikk har lang erfaring fra å kurse journalister
nasjonalt og internasjonalt i digital historiefortelling og effektiv informasjonsinnhenting på
nettet. Han er også medforfatter av boka Digital Sporhund – søk på Internett med journalistisk
metode (IJ-forlaget 2009).
Ca. 80 deltakere.
15. februar 2016
Elektroniske forvaltningsarkiv og Nasjonalbibliotekets høsting fra nettet
Om langtidslagring og tilgang til offentlige arkiv og web-ressurser. Først ut var Thomas
Sødring, førsteamanuensis i Arkiv og dokumentforvaltning ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Tittelen på foredraget var "Er de elektroniske forvaltningsarkivene en trussel mot
rettsikkerheten?" Deretter presenterte Kjersti Rustad, seksjonsleder for Monografier, lyd og
bilde ved Nasjonalbiblioteket, deres strategi og praksis i forhold til høsting for langtidslagring
fra internett.
Ca. 30 deltakere
Medlemmer
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Pr. 1. mai 2016 har NOLUG 116 (121) medlemmer (i parentes vises tallene pr. 1. mai 2015):
80 institusjoner (83)
37 med 1-2 bibliotekarer (42)
43 med 3 eller flere bibliotekarer (41)
17 personlige (19)
5 studenter/pensjonister (6)
14 gratismedlemmer (13)

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har i perioden 2015/2016 bestått av:
Frøydis Lillemoen Asklund - Universitetet i Oslo, Juridisk bibliotek
Even Hartmann Flood - Trondheim
Petter Næss - U.S.-Norway Fulbright Foundation
Heidi Kristin Olsen - Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og
informasjonsfag
Hanne Elisabeth Strømø - Arntzen de Besche
Heidi Kristin Olsen har fungert som leder.
Arbeidsutvalget har hatt 2 møter. Kontakten har ellers gått via e-post og telefon.

Økonomi og sekretariat
NOLUGs utgifter er knyttet til medlemsmøter, møter i arbeidsutvalget og
sekretariatsfunksjonen.
Charlotte Wemmerlöv har fungert som kasserer/sekretær i hele perioden.

NOLUGs hjemmeside
Heidi Kristin Olsen og Anne-Stine Ruud Husevåg - Høgskolen i Oslo, avd. ABI, har stått for
den praktiske driften av NOLUGs hjemmeside med adressen http://nolug.no.
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