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Høring Bibliotek 2014
Diakonhjemmet Høgskole (DHS) takker for muligheten til å gi kommentarer til
utredningen "Bibliotek 2014'

Det vises til Høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet av 14. desember 2006 der
departementet har bedt om eventuelle merknader innen 1. mai 2007. Vår uttalelse vil følge
den anbefalte mal.

Vi er  positive til at en slik utredning nå foreligger.  Biblioteksektoren står overfor
utfordringer som krever intensivert samarbeid og et felles løft for  å sikre at Norge
videreutvikles som kunnskapsnasjon.

Generelt
Bibliotekene har lang tradisjon for samarbeid og nettverkstenking. De fleste norske
bibliotek inngår allerede i et frivillig og forpliktende samarbeid når det gjelder fjernlån,
oversendelse av digitale dokumenter,  og tilgang til informasjon via felles
bibliotekkataloger. Etter vår vurdering er det allerede etablert et "Norgesbibliotek" der
delingstanken står sentralt.

Vi mener videre at det er viktig at det taes hensyn til at UH-bibliotekene er en integrert
tjeneste i sine moderinstitusjoner og dermed må sortere under universitets- og
høyskoleloven og akkrediteringsorganet NOKUT.  Lovhjemling i uhl vil etter vår
vurdering også underbygge forslaget i utredningen om en tettere integrering av UH-
bibliotekene i egne institusjoners undervisning og forskning.

På bakgrunn av dette støtter ikke DHS en ny felles biblioteklov for hele
biblioteksektoren.
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Digitalisering av innhold og tjenester
Det er en sentral målsetting at bibliotek skal tilby nettbaserte tjenester. Det er imidlertid
meget ambisiøst når utredningen tar opp spørsmålet om befolkningen skal kunne benytte
utvalgte digitale innholdsressurser fritt og antyder muligheter for å framforhandle
nasjonale lisenser.

Som alternativ anbefaler vi å gå videre med kollektive avtaler i forhold til Store Norske
Leksikon, tidsskriftdatabasen Idunn,  Ordnett og Atekst.

Dessuten bør all åpen offentlige informasjon være fritt tilgjengelig.

Fulltekstressurser og mva-problematikken
En problemstilling som også bør drøftes i denne forbindelsen, er de betydelig merutgifter
som UH-bibliotekene har fatt i forbindelse med digitalisering og tilgang til elektroniske
ressurser. Noe av dette er en følge av at det tidlig på 2000-tallet ble gjort endringer med
hensyn til merverdiavgift på databaser og elektroniske tjenester, selv om disse i
prinsippet inneholdt det samme som de trykte kildene. Ved innføringen ble utgiftene til
mva kompensert, slik er det imidlertid ikke i dag.

Diakonhjemmet Høgskole håper digitale og analoge vitenkilder kan bli behandlet likt og
at merverdiavgiften fjernes for elektroniske tjenester i bibliotek.

Program for digitalisering av materiale i arkiv,  bibliotek og museum
Bibliotekene er aktive når det gjelder digitalisering av materiale. For UH-bibliotekene
står arbeidet med åpne institusjonelle arkiv sentralt. Disse arkivene skal sikre fri tilgang
til forskning, doktorgradsarbeider og studentarbeider på høgere nivå (NORA; DOU,
BORA, DIVA, MUNIN og BRAGE)

Biblioteket som læringsarena
Bibliotekene har vært gjenstand for en omfattende digital utvikling. Dette har skjedd
samtidig med at tjenestene har utviklet seg fra bibliotek til læringssenter for å ivareta de
nye kravene som stilles til studentenes læringsmiljø. Ved flere institusjoner er det bygget
nye og fremtidsrettede lokaler. Andre har foretatt omfattende modernisering og
ombygging for å imøtekomme studentenes behov.

Opplærings- og veiledningsvirksomhet er en sentral del av bibliotekenes virksomhet.
Kunnskap om gjenfinning og bruk av digitale samlinger må formidles til brukerne. Bruk
av kilder og undervisning i bruk av referansehåndteringssystemer, blir ofte lagt til
bibliotekene.

I denne sammenheng er det viktig å sørge for at bibliotekene har nok faglige og
menneskelige ressurser slik at oppgaver blir løst på en forsvarlig måte.
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Evaluering og forskning
Det bør også arbeides for at det etableres ett Ph.D.-program i regi av Forskningsrådet (jf
forrige bibliotekforskningsprogram). Programmene bør i tillegg til bibliotekutdanningene
ved HiO og UiT knyttes opp mot større forskningsmiljøer.

Med vennlig hilsen n

isåbeth Brodtkorb
prorektor ` j -1fi

Hilde Trygstad
bibliotekider
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