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Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) yter bibliotektjenester til syns- og lesehemmede i
hele landet. NLB produserer og låner ut litteratur i blindeskrift og som lydbøker.
Produksjon og utlån omfatter folkebibliotekrelevant litteratur, samt studielitteratur for
synshemmede studenter ved universiteter, høgskoler og fagskoler. All produksjon og
utlån er digitalt basert.

NLB slutter seg til høringsrapportens hovedkonklusjon,  og mener det er formålstjenlig
med et felles utviklingsorgan for abm-sektoren. Våre  kommentarer til rapporten er knyttet
til bibliotektjenester for brukere med behov for tilrettelagt litteratur.

For å bedre litteratur- og informasjonstilgangen for brukere med behov for tilrettelagt
litteratur, er det av vesentlig betydning å styrke informasjonen om tilbudet til denne
gruppen innad i hele abm-sektoren, med særlig vekt på bibliotekene. NLBs store samling
og betydelige produksjon (ca 1000 nye titler på lyd og 200 nye titler i blindeskrift i 2008)
er en vesentlig del av dette tilbudet. NLB samarbeider med ABM-utvikling i enkeltsaker,
men det er ønskelig å etablere et mer formalisert samarbeid.

NLB er med i høringsrapportens oversikt over ABM-utviklings brukere, men er ikke med i
oversikten over samarbeidspartnere. NLB er et statlig bibliotek som yter tjenester til syns-
og lesehemmede i hele landet. For å sikre en best mulig utnyttelse av NLBs
bibliotektjenester, bør NLB ha en rolle som fast samarbeidspartner for ABM-utvikling.
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I Bibliotekreform 2014 vektlegges det at det planlagte Norgesbiblioteket skal yte gode
bibliotektjenester til alle. Et økt samarbeid mellom NLB og den øvrige abm-sektoren vil
kunne gi gode resultater i arbeidet med å bedre bibliotektilbudet til alle med syns- eller
lesehemminger.
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