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1. Hva skjer med e-bøker i bibliotek 
Nasjonalbiblioteket (NB) la fram et forslag til e-bokløsning tidligere i år. Etter at Norsk 
kulturråd var negative til deler av forslaget har Nasjonalbiblioteket fått fornyet mandat fra 
departementet til å fortsette samtalene med relevante aktører. NB har ført nye bilaterale 
samtaler og skal ha et felles møte med Forleggerforeningen, forfatterforeningene og 
Kulturrådet førstkommende fredag. 
 
Nasjonalbiblioteket orienterte om mulige scenarier, og rådet ga følgende innspill til den videre 
prosessen: 

 Bibliotekene må kunne tilby e-bokutlån. 

 Bredde i bibliotekenes e-boktilbud er viktig. 

 Modellen må innebære at bibliotekene har kontroll over utgiftene sine. 

 Det bør være en felles avtale for folkebibliotekene. 

 Konsortiemodellen er viktig for bibliotekene. 

Det ble poengtert av flere at bibliotekene må utnytte mulighetene til å formidle bredden av e-
bøker. Nasjonalbiblioteket vil vurdere om deler av utviklingsmidlene bør innrettes mot 
formidlingstiltak.  
 
2. Metadata til bibliotekene 
NB orienterte om status når det gjelder bibliotekstrategiens punkt om å gi bibliotekene fri 
tilgang til bibliografiske data. Bokbasen og Biblioteksentralen ga tilbud til NB på levering av 
metadata, og det oppsto en rettslig konflikt mellom de to leverandørene. Saken har vært 
gjennom rettssystemet, og det er nå avklart at Nasjonalbiblioteket inngår kontrakt med 
Bokbasen. 
 
Rådet ga følgende innspill til det videre arbeidet: 

 Biblioteksentralen har levert bøker og metadata samlet til bibliotekene. Når metadataene 

heretter skal leveres av en annen aktør, bør NB medvirke til at evt. ekstraarbeid som dette 

medfører reduseres til et minimum.  
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 Metadataavtalen er foreløpig avgrenset til norske bøker. Metadata for andre typer materiale 

vil bibliotekene fortsatt kjøpe fra Biblioteksentralen, og det kan skape noen utfordringer at 

metadata kommer fra to ulike leverandører. 

Rådet anbefalte å undersøke om det i en overgangsfase kan leveres emneord fra 
Biblioteksentralen.  
 
Nasjonalbiblioteket skal ha et møte med Bokbasen om få dager og vil gi informasjon om 
videre prosess i november. 
 
Nasjonalbiblioteket ble bedt om å undersøke om metadata også kan tilbys fag- og 
forskningsbibliotekene og vil følge opp dette. 
  
3. Biblioteksøk - prinsipper og låneveier 
NB viste en prøveversjon av Biblioteksøk1 som er utviklet av Biblioteksystemer. Det planlegges 
å lansere den nye versjonen av Biblioteksøk i løpet av første halvår 2017, men Biblioteksøk vil 
ikke bli lansert før utfordringene knyttet til leveranser fra depotbiblioteket er løst. 
 
NB orienterte om hvordan låneveiene vil bli styrt gjennom systemet. Biblioteksystemer er bedt 
om å kontakte fylkesbibliotekene i den forbindelse. Storbybibliotekene minnet om at de også 
ønsker å bli rådført i spørsmålet om låneveier. 
 
Nasjonalbiblioteket presiserte at Biblioteksøk er en brukertjeneste og ikke et verktøy for å 
administrere fjernlån. Dersom det viser seg at låneveiene ikke fungerer hensiktsmessig, vil 
systemet kunne justeres. 
 
4. Bibliotekutvikling.no 
Nasjonalbiblioteket viste fram den nye nettsiden bibliotekutvikling.no. Målgruppen for 
nettsiden er bibliotekene, og innholdet er bibliotekfaglig. Den skal i samsvar med 
bibliotekstrategien suppleres med en prosjektbase, en løsning for statistikkformidling og en 
digital markedsplass. 
 
Nasjonalbiblioteket ønsker løpende tilbakemeldinger på innholdet på bibliotekutvikling.no. 
 
5. Arenamidler 2017 
Nasjonalbiblioteket orienterte om resultatet av utlysningen av arenamidler for 2017, der 
søknadsfristen var 3. oktober, og om prosessen videre.  
 
Antallet søknader var noe færre enn ved utlysningen i fjor, og NB ønsket tilbakemeldinger på 
hvordan rådet opplever effekten av disse midlene. NBs mål er at midlene bidrar til en lokal 
opptrapping av arenafunksjonen gjennom strategiperioden. 
  
Rådet opplever at arenamidlene i stor grad bidrar til å styrke bibliotekene som arrangører. 
Antall arrangementer er økende, midlene styrker profesjonaliteten, kompetansen og 
motivasjonen. De gir mulighet til å utprøve nye tilbud. 
 
Samtidig er det krevende for bibliotekene å gjennomføre arrangementer. Ofte tar 
gjennomføringen lenger tid enn planlagt, og det skal være balanse mellom arrangementer og 

                                                 
1
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andre tilbud. Konkurransen om publikum er stor, og bibliotekene må finne sine nisjer. Flere 
opplever at felles koordinering og samarbeid reduserer slitasjen på det enkelte bibliotek. Det 
ble foreslått å vurdere flere søknadsfrister enn de to man har i dag (oktober for arenamidler og 
februar for utviklingsmidler), men NB ser utfordringer med dette knyttet til kapasitet og 
administrasjon. 
 
6. Utlysning av utviklingsmidler 2017 
Nasjonalbiblioteket orienterte kort om kommende utlysning av utviklingsmidler for 2017 med 
søknadsfrist i februar.  
 
7. Eventuelt 
Nasjonalbiblioteket orienterte om arbeidet med pliktavleveringsloven og tilhørende forskrifter. 
Rådet oppfordret NB til å formidle tydelig hvilke muligheter det nye lovverket gir bibliotekene 
når forskriftene er klare samt å bidra med bidra med relevant veiledning overfor bibliotekene. 
 
Neste møte i strategisk råd legges trolig til Mo i Rana i mars måned og vil særlig handle om 
utviklingsprosjektene i den delen av Nasjonalbiblioteket. 
 
 
Arne Gundersen 
2. november 2016 
 
 
Vedlegg: Deltakerliste 


