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HØRING OM BIBLIOTEKUTREDNINGEN "BIBLIOTEKRE FORM 2014"

Norsk Tjenestemannslag(NTL) har fått saken til høring. Våre kommentarer er utarbeidet i tett
samarbeid med berørte organisasjonsledd.

NTLmenerat det er ønskeligmed en bibliotekreform,og at utredningen"Bibliotekreform2014"
gir et godt utgangspunkt for å oppnå dette.

Bibliotekeneer viktig i dagenssamfunn
•
•

for å sikre at befolkningenfår innfridd en demokratiskrett til fri tilgang til informasjonog
ved å gi alle gratis tilgang til oppdatertIKT-utstyrog kyndigveiledning- bibliotekeneer
en viktig faktor i sosial utjamning
for å fremme formidlingen av litteratur og andre kulturuttrykk rundt om i landet, og som
en møteplass i lokalsamfunnet

•

i utdanningssamfunnet
og som en viktig faktor i grunnutdanning,høgreutdanningog i
livslanglæring

•

i det flerkulturelle Norge

•
•

ved å stimulereleseferdigheterog gi alle tilgang til relevantmateriale
som globalt nettverk

•

ved å tilby en attraktiv offentlig møteplass i lokalsamfunnet, som er åpen for alle.

NTLmenerat utredningeni hovedsakgir et godt bildeav de mangeutfordringenesom norsk
biblioteksektorstår overfor i åreneframover.Vi vil i vår uttalelsetrekke fram områdervi menerer
særlig viktige.

Konkurransenmellom fag- og forskningsbibliotekene
Meddagensresultatbasertefinansieringsmodell
for høyereutdanninggjøresgode
bibliotektjenester til en konkurransefaktor for å sikre seg studenter og forskere. Dermed

undergravesdet solidariskenettverketsom fagbibliotekeneutgjør og som er grunnlagetfor fri
tilgang til forskningslitteratur.

Så lenge denne modellenbestår,vil alle universiteteneog høgskolenevære i konkurransei et
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markedog dette systemeter grunnleggendeforskjelligfra folkebiblioteksektoren.
Dette er et
problemsom må tas alvorliginnenforrammenav NDBog bibliotekreformenforøvrig.
Det må være et mål å endrefinansieringsmodellen
slik at manfår redusertinnslagetav
konkurransemomentet
til et minimum.
Norsk digitalt bibliotek (NDB)

NDBble lansertfor flere år sidenog en del viktige utfordringermå tas på alvor for å få dette til.
Vi mener at NDB bør omfatte flere tjenester enn samsøk. Alle offentlige biblioteker må trekkes

inn i utviklingenav NDB.NDBskal gi fri tilgangtil en digital nasjonalkunnskapsbaseog
til
internasjonal faglitteratur.
Samsøk

I utredningen
omtalessamsøkmellomnorskebibliotek
somet rentteknologisk
spørsmål.
Det er
viktigå forståat detteikkelengerer et teknologisk
problem.
Det fins standardisertekommunikasjonsprotokoller
som gjør at et biblioteksystemkan søkei
katalogenei andre system.Disseer velutvikletog brukesallerede,bare ikke som en samlet
tjeneste.

Skal man oppnåsamsøkmed høy kvalitet, må det samarbeidesom data. Til tross for at
teknologiennå ligger til rette for dette, så operererfortsatt systemeneinnenforsine egne
"familier" (BIBSYS, Bibliofil, Thiedeman, MikroMarc, m.fl.).

Problemene
i denneforbindelse
er knyttet til delingav datapå to plan.
For det første de rent deskriptivedata. Meddagensteknologiog nasjonaleregelverkburde det
være mulig å få til at dokumenter katalogiseres en gang og at dataene deretter kan utnyttes av

alle andre systemer.I dag skjer delingenførst og fremst innenforsystemfamiliene.
For det andre gjelder det søkeinnganger. Godt nasjonalt samsøk på dette planet forutsetter felles

bruk av autoritetsregistre(felles navneformerpå personerinstitusjoner,stedsnavnmm) og
nasjonale verktøy for emnebeskrivelser.
Samsøk har altså ikke bare en ekstern side (for publikum), men en også en bibliotekintern som
det har vært altfor lite fokus på.

Et første skritt for å få til nasjonaltsamsøkog bestillingvil være å utvidefunksjonaliteteni Norsk
samkatalog for bøker til å vise utlånsstatus for eksemplarene. Samkatalogens primærfunksjon er

lokaliseringog kvalitetenpå de bibliografiskedataeneer varierende.Derfor krevesdet andre
løsningerfor samsøkpå lengresikt.
Tilgangtil sentralekunnskapskilder
Tilgangtil sentralekunnskapskilder
bør, - og kan, - gjennomføressnarest. Dette tiltaket gjør det
muligå gi alle bibliotekenetilgangtil de norskekildenesom alleredeer digitalisert(leksika,

ordbøker
, tidsskrifter
og aviser).
Privatiseringog kommersialisering
av bibliotekenesarkivfunksjon
Det representerer
et problemat bibliotekene
i stadigøkendegradkjøperelektronisk
tilgangfra
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kommersielleleverandørerder de før kjøpte materialetmed "evig" tilgang fra egne og andre
bibliotekssamlinger.Denneprivatiseringenav lagerholdetgjør tilgangenusikkerbådeteknologisk
og økonomisk.

Et norsk digitalt bibliotekbør ogsåetablereordningerfor å sikretilgang til nasjonaleog
internasjonaleelektroniskeressurser.
Fri tilgang til informasjon
Samfunnetfinansiererforskningen,men resultateneblir gitt bort til store kommersielleforlag,
som tjener fett på å selgedem tilbaketil forskersamfunnet.De store kommersielleforlagenehar
på denne måten i en årrekke svekket universitet- og høgskolebibliotekenesøkonomi. For

eksempelbruker UiOnå 36 millionerkronerpr år på å kjøpeelektronisktilgang til internasjonale
tidsskrifter, en tilgang særlig realfagene og medisin er helt avhengig av.

Det er svært viktig for forskningeni Norgeog internasjonaltå utvikle nye økonomiskeog
organisatoriske løsninger for publisering, slik at universitets- og høgskolebibliotekene kan komme

seg ut av forlagenestvangstrøye.Teknologienfinnes, så det er ikke noe problem.
Problemeter politisk,og at noen må sette i gang arbeidetfor alvor med å etablereOpenAccesstidsskriftsystem.Arbeidetmå prioriteres,og betydeligeressursermå settesinn for å få dette til.
Det er viktig at det gis økonomisk støtte til prosjekter for å etablere teknisk og
organisasjonsmessig infrastruktur for Open Access-publisering.Inntil en levedyktig

finansieringsmodellfor slike tidsskrifterer skapt, må man ogsåbidra økonomisktil driften av disse
tidsskriftene.
ABM-portal
Vi er skeptisk til at det skal utvikles en ABM-portal, bl.a. fordi bibliotek og museum har forskjellige

behovnår det gjelder beskrivelseneav sine objekter(dokumenter,museumsgjenstander).
Samtidigvil det være sterke berøringspunkter- bibliotekenesdokumenteromtalermuseenes
gjenstander. Det vil uten tvil være en berikelse for bibliotekenes og museenes kataloger om
denne relasjonen også ble registrert hos begge.
Det bør utredes hvordan dette praktisk og datamodellmessig kan utføres.

Informasjonskompetanse
Noenfag- og forskningsbibliotekerhar utvikletverktøysom er lagt åpent på nettet til bruk for alle
interesserte.Det er behovfor videre utviklingav slikeverktøybådefor grunnutdanningen,for
høgreutdanningog i perspektivetlivslanglæring.Veiledningi informasjonskompetanse
må
integreres i institusjonenes læringsplattformer og samtidig knyttes til bibliotekenes

læringsarenaerbåde på nettet og fysisk.
Transportordning

Mangeregionerer godt i gang med å etableretransportordningermellombibliotekene.Det
beregnesen sterk økningi fjernlån når Samsøkblir etablert med bestillingsfunksjon.Det må
sørges for at ikke transporten blir en hindring for en effektiv distribusjon.

Ikke bare digitalt, men også papir
Fag-og forskningsbibliotekene
står nå i en situasjonhvor det "tradisjonelle"biblioteketmed
ansattebibliotekarer,katalogisering,klassifikasjon,informasjons-og skranketjeneste,innlån og
utlån, ikke minst bøkerog tidsskrifter(ogsåi papirform)finnes i fullt monnsamtidigsom det skjer
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en utvikling på den digitalesiden. Bildeter i høy grad sammensatt.
I enkeltefag er det det fysiskebiblioteket,med historiskesamlinger,som forskerneer best tjent
med: I andre ligger hovedinteressen på å få rask online tilgang på konferanser og

tidsskriftartikler.Andre igjen vil ha behovsom i ulik grad kombinererde to formene.Utfordringen
nå er å ta vare på dennedualitetenog utvikleog forbedredenneinnenforden nye
bibliotekreformen.

Biblioteklovgivningen
De aller fleste biblioteker offentligeeller i høy grad offentligfinansiert.Juridisker bibliotekene
behandlet i forskjellige lover. De viktigste er:

o folkebibliotekog fylkesbiblioteki lov om folkebibliotekav 1985,
o skolebiblioteki opplæringsloven1998§ 21-1 med forskrifterog
o

universitets- og høgskolebibliotek i NOKUT-forskriften(forskrift 8.9.2005 nr 1040 om

akkreditering,evalueringog godkjenningetter lov om universiteterog høyskoler)§ 3-3, gitt
med hjemmel i universitets- og høyskolelovenav 2005.

Andreviktige biblioteker Nasjonalbiblioteket
og Norsklyd- og blindeskriftbibliotek.Disseer ikke
særskilt behandlet i lov eller i forskrift.

Bibliotekeneer organisertunder ulike eiere, under ulike departementog med ulike krav og
forventninger.

I motsetningtil i folkebibliotekene,er kompetansekravene
til ansattei fag- og forskningsbibliotek
ikke regulert.

Formeltkrav om tjenestetilbud,inkludertnettverkssamarbeid
med andre,finner vi kun i
folkebibliotekloven.Gratisprinsippeter hjemletdels i folkebibliotekloven§ 1 og dels i
åndsverkloven av 1961 § 19.
Bibliotekene har i dag et omfattende samarbeid, særlig når det gjelder fjernlån. Utviklingen av det

digitale bibliotekbringerossytterligerenærmerehverandre.Dessutener det et politiskmål at alle
innbyggereskal ha lik tilgang til kultur- og kunnskapskilder
kunnskapsallmenning"
(del I, s 16).
I Bibliotekutredningens
del II går en i mer detalj inn på dette, hvor det fremhevessom et
prioritert tiltak å endre dagens biblioteklovgivning "for å sikre samarbeidet i et nasjonalt
biblioteknettverk" (s. 241).

Det heter videre at bibliotekloven"bør endresslik at den påleggeralle offentligebibliotekå delta i
biblioteknettverket,blant annet gjennomå yte fjernlån og ved kunnskapsdeling"
(s.st.). Dette er
synspunkterNTLstøtter. Samtidigviser vi til avsnittetovenforom konkurransenmellomfag- og
forskningsbibliotekene.

NTLanbefalerat departementeti en ny biblioteklovteksttar inn bestemmelsersom:
•
•
•

sikrer videreføringav gratisprinsippet
stiller konkretekrav til kompetansei bibliotekene
tar høydefor digitale ressurserog bibliotektjenesterog for evt andreframtidige nye
medier("medieuavhengig")
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•
•
•

sikreret nasjonalfjernlånssystem
sominnebærer
økonomisk
kompensasjon
viderefører
og styrkerføringenei dagenslovgivning
(§ 1)
plassererbibliotekene
somen demokratisk
rettighetfor innbyggerne

•

tydeligviser hvilkenoffentligmyndighetsom har ansvarfor bibliotektjenestenepå de ulike
utdanningsnivåene
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