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Etablering av arbeidsgruppe som skal vurdere samlingene ved ILN 

Bakgrunn 

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har i dag en rekke ulike samlinger knyttet til leksikografi og 

namnegransking. Samlingene har først og fremst dannet grunnlag for å produsere allmennordbøker 

(leksikografi) og navneordbøker (namnegransking). I tillegg har de vært benyttet som grunnlag for andre 

vitenskapelige publikasjoner, først og fremst innenfor disse to fagområdene. Samlingene består både av 

elektronisk basert materiale og eldre seddelarkiver. I nær tilknyting til den nynorske delen av ILNs 

samlinger har instituttet også vært prosjekteier for ordboksprosjektet Norsk ordbok 2014, som etter planen 

blir avsluttet et par måneder inn i 2015.  

 

Som et institutt ved Universitetet i Oslo skal ILNs hovedfokus være forskning og undervisning. I den grad 

instituttet skal ha samlinger knyttet til sine fagområder (lingvistikk, nordiske studier, Ibsenstudier og 

middelalderstudier), må disse være direkte relatert til forskning og undervisning på disse fagområdene. 

Dersom instituttet i framtida fortsatt skal ha samlinger, må forvaltning av disse videre skje på en slik måte 

at de ikke undergraver det økonomiske grunnlaget instituttet trenger for å drive forskning og undervisning. 

 

Mandat 

På bakgrunn av dette er det nødvendig å utrede i hvilken grad samlingene er nyttige for ILNs forsknings- og 

undervisningsvirksomhet. Instituttledelsen oppretter derfor en arbeidsgruppe som skal utrede dette. 

Denne skal gjennomføre en evaluering av samlingene som er utviklet ved fagmiljøene i leksikografi og 

navnegransking ved ILN. Evalueringen skal ta utgangspunkt i følgende tre spørsmål:  

 

  1. Hvilken verdi representerer samlingene for forskning innenfor instituttets fagområder?  

  2. Hvilken verdi representerer samlingene for undervisning innen innenfor instituttets fagområder, på alle 

nivåer fra bachelor til ph.d.?  

  3. I hvilken grad blir samlingene faktisk brukt innenfor forskning og undervisning på instituttets 

fagområder i dag? 


