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Skole - og kulturstyret

Bibliotekreform 2014.
Høringsuttalelse  fra Evje og  Hornnes kommune

I høringsuttalelsen har vi brukt samme nummerering som er brukt i "Bibliotekreform 2014".

Målområde 1. Innhold og tjenester i Norgesbiblioteket.

1.1 Digitale tjenester.
Det vil være en stor fordel for små de bibliotekene at de digitale tjenestene utvikles.
Jo mer tilgang til informasjon vi kan tilby våre lånere, jo bedre blir bibliotektjenesten også i
distriktene.
Felles kataloger der vi kan søke i alle norske bibliotek samtidig, vil være en stor fordel.

1.5 Kultur- og litteraturformidling
Det er viktig å videreføre arbeidet med litteraturformidling, noe også små bibliotek driver
med i dag.
Samarbeidet med den kulturelle skolesekken varierer veldig, men det er viktig at også
biblioteket finner sin plass i dette opplegget.

Vi støtter alle forslag både når det gjelder satsing på lokalhistorie, og forslagene under 1.6.
og 1.7.

Målområde  2. Struktur  og organisering.

2.1 Styrke  og utvikle de organisatoriske enhetene  i Norgesbiblioteket.
Vi er litt skeptiske til den såkalte konsolideringstanken.
I hele Setesdal er det ikke så mange årsverk til sammen at vi oppfyller kravet 6-8 årsverk.
Alternativet må være at det nåværende Fylkesbiblioteket blir styrket som vårt
kompetansesenter, i stedet for å lage enda et mellomledd administrativt.
De kunne får en større rolle i å reise rundt og kurse og oppdatere oss i ting som de lokale
bibliotekene mangler kompetanse på til enhver tid.



Vi har nærhet til lånerne når det gjelder deres behov og ønsker,  og høyt servicenivå.
Hvis for eksempel bokinnkjøp skal sentraliseres til et kompetansebibliotek ,  vil det forsinke
og ødelegge det fortrinnet vi har med rask tilgang til aktuelle bøker.
Vi vil få  like lange ventelister som på de store bybibliotekene.

2.2 Videreutvikle det fysiske biblioteket
Vi støtter ønsket om gjenoppretting av tilskudd til nybygg og ombygging av biblioteklokaler.
Men hvis disse tilskuddene skal knyttes opp mot store, konsoliderte bibliotek, så står det i
motsetning til utsagnet om at biblioteket skal framstå som attraktive møteplasser i
lokalsamfunnet.
Vi synes altså at å opprettholde lokale bibliotek  er en  styrke i seg sjøl. De gir et godt tilbud til
for eksempel barn, eldre og innvandrerbefolkningen.
De mer ressurssterke klarer å ta seg til et større bibliotek, eller bruker nettbasert informasjon i
stor utstrekning allerede i dag.
Faglig utvikling og ekspertise på ulike områder skal man selvfølgelig ønske velkommen, men
ikke på bekostning av nærheten til publikum.

2.3 Utvikle  et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek
Det er veldig viktig med et nasjonalt biblioteknettverk som "Norgesbiblioteket", der vi
framstår  som en  enhet, og profilerer  oss som en  enhetlig merkevare for befolkningen, med
felles logo.
Med bedre transportordninger og felles lånekort, vil vi kunne yte enda bedre service i
framtida.
Vi mener at lokalt kan for eksempel et samarbeid om å bygge opp boksamlingene med
spesialområder på det enkelte bibliotek i regionen, være en måte å utnytte ressursene bedre
på.
Med gode transportordninger , kan denne samarbeidsformen være bedre enn å opprette store
enheter i regionen.

Biblioteksjef
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