Kuåur-

•

3 0.Ø 200v

I-[O{:åSK{)[.,.F.,N
I NARVIK

Det kongelige Kultur- og kirkedepartement
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

1oG
Deres ref.:

Vår ref.:

2006/6573 KU/KU2
NBA:amb

Narvik,

2007/107/EMJ

Høring - Bibliotekreform

fv5 3 -- 145

26.04.2007

2014

Høgskolen i Narvik har mottatt utredningen "Bibliotek 2014" og har følgende
kommentarer.
Generelt
Utredningen er en samlet plan for en organisatorisk reform av norsk bibliotekvesen
fram mot 2014. Det er et grundig og omfattende arbeid som etter vårt syn vil kunne
være et effektivt virkemiddel for å bringe norsk bibliotekvesen fremover og på høyde
med bibliotekene i våre naboland.
Norgesbiblioteket skal være et samarbeidende nettverk av alle bibliotektyper som skal
gi hele befolkningen lik tilgang til kultur og kunnskapskilder. En videre utvikling av
nettbaserte tjenester er en forutsetning for å nå dette målet. Vi støtter derfor forslaget
om et norsk digitalt bibliotek.
I utredningen legges det opp til en sterk økonomisk innsats fra statlig hold for å
gjennomføre reformen. De seinere åra har det kommet flere utredninger om norsk
bibliotekvesen uten at det har medført økte bevilgninger. Etter vårt syn bør det derfor
nå fremmes en stortingsmelding som gir økonomisk grunnlag for forslagene.
Økonomiske virkemidler vil være et langt sterkere incitament for utvikling av norsk
bibliotekvesen enn en felles biblioteklov. Vi ser imidlertid at en felles lov kan sikre
tjenester for bibliotekets eksterne brukere. Det legges nå stor vekt på høgskolenes
samfunnsrolle, og vi finner det naturlig at også bibliotekene medvirker her.
For høgskolebibliotekene er det imidlertid den største utfordringen å bli sterkere
integrert i egen institusjon.
Kvalitetsreformen har satt søkelyset på bibliotekets viktige rolle i læringsmiljøet.
Formidling av informasjonskompetanse blir tillagt større vekt. Det ville derfor være
rimelig at det også ble stilt krav til bibliotekenes innhold og virksomhet fra
departementet, for eksempel i måldokumentet.
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Vi vil videre kommentere enkelte punkter som særlig angår et mindre høgskolebibliotek
1.1. Tilgang til sentrale digitale kunnskapskilder gjennom lisenser og andre
vederlagsordninger.
For høgskolene er dette uunnværlige kunnskapskilder både for forskning og
undervisning. For små bibliotek utgjør de imidlertid en tung økonomisk belastning.
Høgskolen i Narvik vil derfor understreke nasjonale
at
lisenser til sentrale
kunnskapskilder bør gis høy prioritet slik at også små fagmiljøer kan få tilgang til
forskningsbasert kunnskap.
De norske ressursene, som for eksempel Store norske leksikon, Atekst og
Universitetsforlagets tidsskrifter bør være allment tilgjengelige i
utdanningsinstitusjonene. Arbeidet med indeksering av norske tidsskrifter i NORART
bør også intensiveres, slik at det blir lettere å finne fram til det norske materialet.
Vi vil i denne sammenheng særlig peke på at mva på fulltekstdatabaser for tidsskrifter
er urimelig belastende på bibliotekenes budsjetter. Denne problematikken bør utredes
særskilt.
1.4 Videreutvikle biblioteket som læringsarena og læringsressurs
Dette henger nøye sammen med ett av reformens hovedmål, nemlig å styrke og fornye
kompetansen i sektoren.
For høgskolebibliotekene er utviklingen av biblioteket som læringsressurs et viktig
satsingsområde. Vi gir vår fulle støtte til at utprøving av metoder for utvikling av
informasjonskompetanse skal være igangsatt i løpet av 2008. Det vil være nødvendig
med nye utdanningstilbud for ansatte i bibliotekene med vektlegging av pedagogikk,
formidling og veiledning for å kunne ivareta rollen som "det undervisende bibliotek".
Vi vil også her understreke at det er nødvendig at det stilles nye midler til rådighet for
kompetanseheving.
2.3 Transportordning for distribusjon av materiale i Norge
Norsk digitalt bibliotek forutsetter en felles søke- og bestillingsmulighet i fag og
folkebibliotek. Dersom våre samlinger skal stilles til disposisjon for alle som bor i
landet, vil det medføre store portokostnader. Vi støtter derfor forslaget om en rimelig
landsomfattende transportordning. Vi vil understreke nødvendigheten av at denne
ordningen

gir rask distribusjon

av materiale,

også i Nord-Norge.
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