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Hørin

suttalelse fra Norsk barnebokinstitutt

- Bibliotekreform

Utredningen er et fellesoppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet utført av ABM-utvikling.

2014

og

Utredningen skal dekke hele bibliotekfeltet med folkebibliotek, skolebibliotek og fag- og
forskningsbibliotek.
Utredningen innfører begrepet Norgesbiblioteket som betegnelse for et samarbeidende
nettverk av alle bibliotektyper.
•

Norsk barnebokinstitutt (NBI) ser det som positivt at samarbeidet over
departementsgrensene styrkes. Likeledes at det dannes tettere og mer forpliktende
samarbeid mellom de ulike bibliotektypene.

•

Vi registrerer at utredningen fokuserer mer på folkebiblioteksektoren
fag- og forskningsbibliotekenes spesielle situasjon.

•

Vi støtter forslaget om et samarbeidende nettverk av alle bibliotektyper og støtter
tanken om nasjonale fellesløsninger.

Strategier

og tiltak under målområde

og mindre på

1

1.1 Tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester
Tiltak: Iverksette programmet Norsk digitalt bibliotek
•

NBI støtter prioriteringen av tiltaket om å utvikle felles søke- og bestillingsmuligheter
i fag- og folkebibliotek.

•

Som offentlig spesialbibliotek ønsker NBI en fellesløsning for norske
bibliotekdatabaser uavhengig av type bibliotek og organisering, dvs. en nasjonal
katalog.

1

1.4 Videreutvikle biblioteket som læringsarena og læringsressurs
Tiltak: Utvikle tilgang til vitenskapelig informasjon produsert ved universitet og høgskoler
gjennom

åpne digitale løsninger

•

Som et spesialbibliotek innen et smalt fag- og forskningsfelt støtter NBI forslaget om
åpne institusjonsarkiv ved universitet og høgskoler.

•

I tillegg bør myndighetene undersøke mulighetene for å jobbe også internasjonalt for
åpne digitale løsninger.

1.5 Videreutvikle kultur - og litteraturformidlingen i bibliotekene
Tiltak: Iverksette et program for litteraturformidling
Tiltak: Sette av nasjonale midler til produksjonsstøtte og litteraturformidling i Den kulturelle
skolesekken (DKS)
Tiltak: Styrke og utvide de offentlige innkjøpsordningene for litteratur og andre medier
•

Videreutvikling av disse tre aspektene ved bibliotekvirksomhet
framtidig biblioteksamarbeid.

Strategier

og tiltak under målområde

bør bli kjerneområder i
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2.3 Utvikle et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek
Tiltak:
Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre samarbeid i et nasjonalt biblioteknettverk
•

Vi støtter forslaget om en endring av biblioteklovgivningen
offentlige bibliotek å delta i biblioteknettverket.
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