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SVAR PÅ HØRINGSBREV  - " BIBILIOTEKREFORM 2014" FRA
SMAALENSBIBLIOTEKENE.

Bibliotekreform 2014 er et inspirerende dokument med ambisiøse og tankevekkende mål.
Sammenlignet med de andre nordiske landene henger Norge etter i utviklingen av et
velfungerende bibliotekvesen. Målene i Bibliotekreformen må oppfylles for at bibliotekene i
Norge skal få et nødvendig og viktig løft. Norske bibliotek vil da bli bedre i stand til å fylle
sine funksjoner i et moderne og demokratisk Norge som kultur- og informasjonsformidlere.
Det er store krav som settes til alle involverte parter, både til myndigheter, eiere og
ansatte. Det er spennende og krevende tider vi går i møte.

Kommentarer til reformen:

MÅLOMRÅDE 1

1.1 Tilby  digitalt innhold og nettbaserte tjenester
Det er svært viktig at det etableres en teknisk løsning som gjør det mulig å søke
etter materiell i alle typer norske bibliotek. Det må velges et system med høy
funksjonalitet. Dette arbeidet må intensiveres og tidsplanen overholdes.

1.2 Digitalisere viktige innholdsressurser
Det er viktig at det arbeides videre med digitalisering av materiale i arkiv, bibliotek
og museer.

1.6 Styrke bibliotekene som bidragsytere til inkludering,  integrering og kulturelt
mangfold
Bibliotekreform 2014 gir en god og fyldig omtale av hvordan biblioteket kan spille en
viktig rolle i de flerkulturelle samfunn. Dokumentet peker på to konkrete utfordringer:
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• Mangfoldsåret 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold i Norge og året for
interkulturell dialog i Europa.

• Realiseringen av regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering av
innvandrerbefolkningen

På bakgrunn av omtalen og de ambisiøse målene synes vi utredningens tiltak for
flerkulturelle bibliotektjenester burde vært mer omfattende. Det er et faktum at de
etniske minoritetene er den gruppen som bruker bibliotekets tjenester i størst
omfang.

Det er ønskelig at det blir avsatt en konkret sum til et lite utviklet, men aktuelt og
viktig område som dette, slik at det blir mer enn fagre ord.

Det må være en målsetning at Det flerspråklige bibliotek i Oslo videreutvikles som
et levende og oppdatert depotbibliotek og kompetansesenter for flerspråklige
bibliotektjenester med muligheter til å utvikle prosjekter og verktøy til beste for hele
Biblioteknorge.

1.7 Styrke  bibliotektjenestene i fengslene
Det er svært viktig at de innsatte i landets fengsler får tilnærmet likt bibliotektilbud
som befolkningen for øvrig. Fengselsbibliotekene bør styrkes både i forhold til
etablering av nye enheter, personalressurser og mediesupplering.

MÅLOMRÅDE 2

2.1.1 Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en
konsolideringsprosess som omfatter bibliotek i flere kommuner.
Biblioteksjefene i Indre Østfold er svært positive til en konsolideringsprosess som
innbærer både en styrking og samling av bibliotekene. Vi har svært gode erfaringer
med samarbeid gjennom prosjektet "Biblioteket Østfold", og har gjennom dette lært
å sette pris på tettere samarbeid både når det gjelder kompetanseheving og
kvalitetsheving for øvrig. Vi er imidlertid svært opptatt av at alle kommuner skal ha
minst en bibliotekavdeling.

2.2 Etablere et investeringsprogram for biblioteklokaler
Et investeringsprogram for norske folkebibliotek og skolebibliotek er nødvendig for
en vellykket gjennomføring av Bibliotekreform 2014.

2.3 Utvikle et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek
Samlede mål for strategi - biblioteklovgivning.
Det er en selvfølge at dagens biblioteklov med forskrifter må endres for å sikre
forpliktende deltagelse i Norgesbiblioteket. Lovteksten må  være  så presis og
omfattende at intensjonene i Bibliotekreform 2014 sikres.
Tiltak: Styrke krav til skolebibliotektjenester i forskriften til opplæringsloven.
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Det vil styrke skolebibliotekene om de blir innlemmet i opplæringsloven slik at det
stilles formelle krav til dem med hensyn til ansatte og media. Dette vil også sikre
skolebiblioteket som en integrert og nødvendig del av opplæringstilbudet ved
skolen. Vi støtter et program for skolebibliotekutvikling og ønsker det iverksatt så
fort som mulig.

2.3 Gjøre Norgesbiblioteket kjent gjennom profilering av innhold og tjenester
Norske bibliotek er langt fra gode nok til å profilere de tjenestene de tilbyr. En stor
del av befolkningen er fortsatt ikke klar over hvilken ressurs bibliotekene er. Det bør
derfor settes av midler slik at man både på nasjonalt og lokalt plan kan få en klar
profil utad mot potensielle brukere.

2.4 Utvikle redskaper og metoder for evaluering og kvalitetsheving av
virksomheten i bibliotekene
For å kunne evaluere, planlegge og utvikle norske bibliotek, må bedre metoder
utvikles for å kunne observere, registrere og analysere. Dette arbeidet bør
fremskyndes da dagens bibliotekstatistikk ikke har de tilstrekkelige kvaliteter som er
nødvendig for å utvikle fremtidens bibliotektilbud.

MÅLOMRÅDE 3

3.1 Fornye den samlede kompetansen i biblioteksektoren
Vi gir full støtte til målområde 3, Kompetanse og forskning, og imøteser med glede
et kompetanseutviklingsprogram. Vi vil påpeke nødvendigheten av et
etterutdanningstilbud for alle ansatte innen bibliotek, ikke bare for ledere. Det er
viktig at det settes av midler nasjonalt til kurs og videreutdanning, men bibliotekene
må også selv sørge for at det settes av vikarmidler slik at personalet kan fritas fra
arbeid.

Vi ønsker et sårt tiltrengt  " bibliotekløft"  velkommen,  gjerne i god tid før 2014.

Med sen

Biblioteksjefene i Askim,  Eidsberg,  Hobøl,  Marker,  Rakkestad, Rømskog,  Skiptvet,
Spydeberg og Trøgstad
v/Biblioteksjef Vivi-Ann T.  Bjerke
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