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- Høring -
Biblioteksreform 2014

Høringsuttalelse fra
Norsk  Studentunion



Norsk Studentunion (NSU) takker for muligheten til å komme med innspill til utredningen
"Biblioteksreform 2014".  NSU har behandlet høringsforslaget i organisasjonens
arbeidsutvalg og landsstyre.

Generelle kommentarer:
NSU stiller seg positive til en videreutvikling av bibliotekssektoren slik at den er i stand til å
møte utfordringene fra dagens samfunn. I den sammenheng mener vi at felles nasjonale
digitale tjenester, norgesbiblioteket, kompetanseutvikling for ansatte og videreutvikling av
det fysiske biblioteket alle er gode løsninger. Ellers er det viktig for NSU at det i en slik
omfattende og landsdekkende reform gjennomgående legges vekt på prinsippet om
universell utforming, og tilgjengelighet for alle.

Spesielt Ønsker vi å kommentere:
Digitalisering
I digitalisering av Nasjonalbiblioteket må det settes krav om et standardisert tilgjengelig
elektronisk filformat, slik at syns- og lesehemmede også får tilgang til de digitale bøkene.
Bildefiler slik som PDF og lignende, er i liten grad lesbare ved bruk av talesyntese eller
punktleselist. Dette kravet må også gjelde for fremtidig digital avlevering til
Nasjonalbiblioteket.

For å sikre tilgang for alle til digitale databaser, bør innhold og grensesnitt universelt
utformes. Krav om dette bør stilles når konsortsieavtaler forhandles, og når lærestedene
enkeltvis forhandler lisensavtaler.

NSU mener at lærestedets egenproduserte fagstoff bør finnes i elektroniske tilgjengelige
filformater. Krav om dette bør innarbeides i NOKUTs krav for akkreditering av lærestedene.

Studenter med d sleksi
Denne gruppen studenter får i dag ikke dekket det utstyret de trenger gjennom trygdevesenet
for å benytte seg av elektroniske bøker. Et forslag til tiltak her, er at bibliotekene selv stiller
denne typen utstyr til rådighet. Videre fortutsettes det at biblioteksansatte sikres opplæring,
slik at de kan videreformidle bruk av utstyret til dyslektikere og andre lesehemmede. Dette
innebærer at DAISY-spillere og datamaskiner med talesyntese (både norsk og engelsk), skal
være tilgjengelig.

Norsk L d- o Blindeskriftbibliotek NLB
NLB er i dag i sin helhet finansiert over Kultur- og Kirkedepartementets budsjett. I tråd med
prinsippet om sektoransvar, mener NSU at Kunnskapdepartementet bør ha det overordnede
ansvaret for produksjon av studielitteratur ved NLB.

Det vises for Øvrig til tiltak i rapporten fra Arbeidsgruppe - Tilgjengelig og tilrettelagt
studielitteratur for syns- og lesehemmede studenter som ble avlevert
Kunnskapsdepartementet februar 2007.

NSU har med dette ingen andre merknader til høringen.
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