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HØRINGSUTTALELSE

- " BIBLIOTEKREFORM

2014"

Høgskolen i Oslo vil i denne høringsuttalelsen kommentere det utredningen sier om utdanning,
kompetanseutvikling og forskning. Innledningsvis vil vi også nevne at vi mener denne utredningen
legger et meget godt grunnlag for en solid utvikling av bibliotektilbudet for ulike typer brukere
over hele landet. Høringsuttalelse er i hovedsak basert på innspill fra Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag.

Kommentarer

til de enkelte forslagene

Forslagene til tiltak innenfor målområde l bidrar til å styrke tilbudet gjennom bedre organisering
av digitalisering, lisensordninger, litteraturformidling, tjenester for spesielle brukergrupper m.v.
Vi finner også at forslagene om å bedre samordningen mellom bibliotekmyndigheter og
utdanningsmyndigheter på nasjonalt plan er av stor betydning.
Av forslagene til tiltak innenfor målområde 2 vil vi spesielt be om at det arbeides videre med å
utforme et konkret utkast til en eventuell ny, felles biblioteklov. På denne måten vil det være
lettere å vurdere om lovgivning er det beste middelet til å gi alle typer brukere tilgang til bedre
tjenester og kvalifisert formidling av ikke bare trykt, men også digitalt materiale. Vi regner med
at et utkast til ny biblioteklov. vil bli sendt på separat høring. Vi vil i denne forbindelse peke på at
kompetansekravet i dagens Lov om folkebibliotek bør utvides, slik at alle kommuner får
tilfredsstillende bibliotekfaglig betjening.
På målområde 3 kom etanse o forsknin slutter vi oss fullt ut til ABM-u's vurderinger og
forslag med hensyn til utdanning og forskning, og mener utredningen i all hovedsak presenterer
framtidsrettede analyser og gode strategiforslag på dette feltet. De store endringer på bibliotekog mediefeltet gjør at behovet for forskningsbasert kunnskap er så stort at dette bør gis høy
prioritet. Forskning og ny kunnskap vil være en forutsetning for videre utvikling, og vi er enig i
at bibliotek- og informasjonsfaglig forskning ikke kan begrenses til kulturforskning, men at det er
like viktig å få med så vel de teknologiske som de samfunnsvitenskapelige og humanistiske delene
av faget inn i et nytt forskningsprogram for hele feltet.
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Utredningen peker på at utviklingen av digitale tjenester, nye organisasjonsformer, tilpassing til
nye utdannings- og læringsmåter, den flerkulturelle utviklingen m.v. stiller nye krav til
kompetanse og kunnskap. Utviklingen må gjenspeiles i studietilbudene på feltet, både i grunn- og
videreutdanning. Dette slutter vi oss til.
Likeledes argumenterer utredningen for at bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning på
masternivå må bygges ut og på sikt blir det normale kvalifikasjonskravet for profesjonsutøvere slik det har vært lenge i for eksempel USA. Det kan begrunnes med at utdanningsnivået i Norge
generelt øker og med de store utfordringene og endringene bibliotekfeltet står overfor. Også
det kan vi slutte oss til. Ved bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo har vi da
også bygd ut masterstudiene vesentlig , og søkningen har steget med omtrent 70 % på få år.
Høgskolen i Oslo tilbyr i dag utdanninger innenfor hele ABM-feltet . I tillegg har vi kurs- og
videreutdanning. Vi har registrert et stort behov for kompetanseheving for ulike grupper
bibliotekansatte, og vi er rustet til å utvide aktiviteten i tråd med utredningens gode forslag.
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