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SVAR FRA NORD-SØR-BIBLIOTEKET - BIBLIOTEKREFORM 2014:
HØRINGSBREV

Nord-sør-biblioteket er høringsinstans for bibliotekreform 2014, og sender herved inn
sin høringsuttalelse.

Med hilsen

Sissel Dahle Håkon Hestvik
Konstituert Bibliotek- og kulturhussjef saksbehandler



Innledning og generelle kommentarer
Nord-sør-biblioteket vil i hovedsak uttale seg om avsnittet om Nord-sør-biblioteket. I den
sammenheng blir det nødvendig å kommentere Norsk digitalt bibliotek og fornyelse av
kompetanse i biblioteksektoren.

Nord-sør-biblioteket
Nord-sør-biblioteket er et nasjonalt digitalt kompetansebibliotek. Biblioteket samarbeider blant
annet med biblioteksvar, skolenettet (Utdanningsdirektoratet) og driver et søkbart elektronisk
bibliotek og en lenkesamling på Global. Global er Norges offisielle nord-sør portal, herunder
internasjonale miljøspørsmål. Det emneindekserte og søkbare elektroniske biblioteket er en unik
samling med ca 1300 lenker til temasider og artikler på norsk om nord-sør relaterte emner.
Bruken av de digitale tjenestene er i meget sterk vekst, og i fjor var det 64999 søk i
lenkekatalogene. Aldri har Nord-sør-biblioteket betjent så mange brukere siden oppstarten i
1993.

Kommentarer til innholdet:

Nord-sør-biblioteket  (Punkt 8.4.2., side 135 del 2)
I bibliotekreform 2014 står det at den nåværende finansieringsordningen av Nord-sør-biblioteket
ikke er hensiktsmessig. Biblioteket får nå fast statlige støtte, 380 000 kroner i 2006. Det blir pekt
på at de tidligere kompetansebibliotekene har videreført sine tjenester på redusert nivå, etter at
støtten har falt bort. Pr. i dag har miljøbiblioteket et nettsted som ikke er oppdatert siden 2000,
og Europabiblioteket er en kortfattet lenkesamling. Vi oppfatter dette som signaler om en
nedtrapping av Nord-sør-biblioteket, som er paradoksalt sett i sammenheng med det resterende
innholdet av bibliotekutredningen.

Strategi 1.1
Tilby  digitalt innhold og nettbaserte tjenester
Et av hovedmålene i bibliotekutredningen er utviklingen av et nasjonalt digitalt bibliotek, utvikle
og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester.

Nord-sør-biblioteket er svært enig i dette satsingsområdet, og at det er viktig med nasjonal
koordinering og samarbeid. Nord-sør-biblioteket sine egne erfaringer peker på den store
effektiviseringen av små ressurser ved å samarbeide med nasjonale aktører i forbindelse med
digitalisering av en nasjonal bibliotektjeneste. De kommunale grensene eksister ikke i den
virtuelle verden.

Nord-sør-biblioteket burde være en naturlig del av et digitalt norsk bibliotek.  Gjennom
samarbeid med andre aktører har Nord-sør-biblioteket uten store ekstra midler levert
funksjonelle digitale tjenester som blir brukt av mange.  Med økte ressurser og samarbeid om
tekniske løsninger med andre bibliotektjenester kunne det blitt enda bedre.

Digitale nasjonale tjenester gir rom for andre organisatoriske muligheter enn de fysiske
bibliotekene. Et norsk digitalt bibliotek gjør kompetansebibliotekmodellen fra 1993 langt mer
aktuell. For å heve nivå på en tjeneste som for eksempel biblioteksvar gir det større mening å
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fordele spørsmål til spesielle kompetansegrupper basert på emne, en tilfeldig fordeling til
deltagende folkebibliotek.

Strategi 1.4
Videreutvikle  biblioteket som læringsarena og læringsressurs
Nord-sør-biblioteket har skoleverket og elever som største brukergruppe, og biblioteket
samarbeider med skolenettet som er Utdanningsdirektoratets internettsider for elever og lærere.

Strategi 1.6
Styrke  biblioteket som bidragsytere til inkludering,  integrering og kulturelt mangfold.
Nord-sør-biblioteket tilrettelegger informasjon på norsk om globale spørsmål og internasjonale
emner, skoleelever er viktigste målgruppe. Samtidig som verdens globaliseres kan det
dokumenteres et økende fokus på Norge i media og norsk offentlighet. I bibliotekreform 2014
omtales bibliotek i forhold til kulturelt mangfold, men det er også viktig at bibliotek Norge
tilrettelegger for informasjonssøk og kunnskap på allment nivå om verden utenfor.

Strategi 2.1.13.1
Styrke  og utvikle de organisatoriske enhetene i Norgesbiblioteket/Fornye den samlede
kompetansen i biblioteksektoren
Den digitale utviklingen har gjort kompetansebibliotek modellen langt mer aktuell i 2008 enn i
1993. Kompetansebibliotek kan bidra til økt kompetanse eller tilgang til kompetanse i små
norske bibliotek. Organisatoriske tiltak for å styrke kompetansen i biblioteksektoren bør medføre
en vurdering om kompetansebibliotek modellen fortjener revitalisering.

Strategi 2.3
Utvikle et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek
Nord-sør-biblioteket ser at behovet er stort for en brukerorientert nasjonal portal som viser vei til
bibliotek Norges digitale tjenester. Nord-sør-biblioteket bør profileres som en tjeneste i norsk
digitalt bibliotek.

Konklusjon:
Nord-sør-biblioteket synes utredningene peker på viktige reformer for bibliotek Norge. Vi ser
spesielt betydningen av å satse på utvikling av digitale tjenester som profileres under et samlet
Digitalt Norge bibliotek.

Det vil derfor være svært uheldig å kutte i Nord-sør-biblioteket sine aktiviteter. Et vel
fungerende nasjonalt digitalt bibliotek med sentrale samarbeidspartnere, som tilbyr informasjon
om land i sør og internasjonale forhold på norsk særlig for skoleelever bør heller styrkes enn å
trappes ned. Punkt 8.4.2. i bibliotekreformen er svært ulogisk i forhold til det resterende
innholdet av Bibliotekreformen.
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