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Høringsvar  

  

 

Oppsummering: 
 

• Forslagene i reform 2014 gir mange muligheter for å  
styrke og utvikle bibliotekene, forutsatt at de følges opp 
med tilstrekkelige bevilgninger og ressurser 

• Det er viktig å understreke bibliotekenes rolle som en 
ikke-kommersiell aktør.  

 

Generelle kommentarer 
”Bibliotekreform 2014” gir mange muligheter for å styrke og 
videretuvikle bibliotekene. Bedre og økt bruk av bibliotekene har stor 
samfunnsmessig verdi. Tilgangen til lokale bibliotek (og bokhandel) er 
viktig for lesing - over 90 % av befolkningen oppgav at de leste en 
bok siste året.(MMI)  
 
Bibliotekene spiller en viktig rolle fordi de:  

• sikrer at befolkningen får en demokratisk rett til fri tilgang til 
informasjon og ved å gi gratis tilgang til litteratur og IKT 
utstyr. 

• fremmer formidling av litteratur og andre kulturuttrykk, og 
stimulerer leseferdigheter for alle. 

• tilbyr en attraktiv offentlig møteplass i lokalsamfunnet som er 
åpen for alle og har en universell tilgang. 

     
Reformforslagene må følges opp med tilstrekkelige ressurser, slik at 
bibliotekene blir den attraktive og oppdaterte møteplassen vi trenger.   

Gratisprinsippet må stadfestes 
I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at den vil føre en aktiv 
politikk for å styrke folkebibliotekene over hele landet, at den vil 
hegne om gratisprinsippet i bibliotekene og arbeide for at alle 
innbyggerne skal ha tilgang til gode og framtidsrettede 
bibliotektjenester.  
 
Bokhandlerforeningen mener det er viktig å understreke bibliotekenes 
rolle som en ikke-kommersiell aktør også i en digitalisert fremtid. 
Bibliotekenes styrke er å være en offentlig og alment tilgjengelig aktør 
som tilbyr alle gratis tilgang. Kommersiell handel med trykte og digitale 
tekster skal bokhandel og andre salgskanaler stå for.  

Bredde og ”den lange halen” 
De siste årene er det blitt hevdet at bokhandelen har hatt hovedfokus 
på nyere litteratur, mens man i biblioteket også kan få tak i en større 
andel eldre litteratur. Ny teknologi vil øke tilgjengeligheten til  alle 
typer bøker. I fremtidens bokhandel er det et mål å legge til rette for 
at en kan laste ned hvilken som helst bok  - og om man ønsker, få 
den bundet inn der og da, gjennom stadig rimeligere ”print on 
demand” teknologi.  
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Målområde 1: Innhold og tjeneste 
1.1 Tilby digitalt innhold og nett & 1.2 Digitalisere viktige 
innholdsressurser. 
 
Gjennom samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal koordinering 
og finansiering skal nasjonale tjenester som er fritt tilgjengelig for alle 
realiseres i et Norges bibliotek. Samordning av innhold og tjenester 
vil gi økte muligher både for det virtuelle og fysiske biblioteket. 
Forutsetningen er at det landsdekkende biblioteknettverket 
opprettholdes slik at lokalbefolkningen er sikret god tilgang.  
 
I utviklingen av et digitalt bibliotek må det sikres tilstrekkelige 
økonomiske rammer slik at opphavsrettshaver sikres nødvendige 
avtaler og vederlag. Det er viktig at også det digitale biblioteket blir 
ikke-kommersielt. Skillet mellom gratisprinsippet og kommersiell drift 
må opprettholdes også for å ivareta et fortsatt velfungerende 
bokmarked.  

 
Skillet mellom gratisprinsippet og 
kommersiell drift må opprettholdes for 
å ivareta et fortsatt velfungerende 
bokmarked.  

 
På kort eller lengre sikt vil man ha gode ”lesere” som gjør at man vil 
ønske å laste ned elektroniske tekster direkte på sin leser, om dette 
blir iPod, mobilen el. På samme måte som i dag bør det innføres  en 
begrensning ift hvor mange lisenser biblioteket har tilgjengelig per 
bok og hvor lenge man kan låne teksten.  
 

Målområde 2.0 Struktur og organisering 
En samling og styrking av de organiserte enhetene  kan være et viktig 
grep for å sikre bibliotekets attraktivitet. Dette forutsetter gode 
prosesser samt bevisshet om bibliotekets rolle i lokalsamfunnet . Et 
godt bibliotek er ofte et av svært få kulturtilbud i mindre 
lokalsamfunn. Ved siden av å være en viktig møteplass, er det også 
viktig for barn og unges oppvekstmiljø og som en utømmelig kilde til 
kunnskap.  
 
 
 
 
Vennlige hilsen 
Bokhandlerforeningen 
Randi S. Øgrey, direktør 

Oslo 30.04.07        
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